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Voor u ligt een informatieboekje. Hierin staan de plannen die Portaal  
met uw woning heeft. 

In december 2016 is Portaal begonnen met het ontwikkelen van 
verbeterplannen voor 73 eengezinswoningen aan het Karel Doormanplein, 
Evertsenstraat, Kortenaerstraat, Maarten Harpertszoon Trompstraat, Jan 
van Galenstraat, Dr. Plesmanlaan en de Klokjeslaan. Wij kwamen bij u op 
huisbezoek en samen met een klankbordgroep van bewoners is naar 
verschillende scenario’s gekeken om de woningen te verbeteren. 
 
Het doel van de verbeterplannen is om de kwaliteit en klanttevredenheid  
te verbeteren en tegelijkertijd de woningen duurzamer te maken. 
Uiteindelijk kiezen we ervoor om dit voorstel in een draagvlakmeting aan 
u voor te leggen. Uitvoering van dit plan leidt ertoe dat de kwaliteit en 
duurzaamheid van uw woning sterk wordt verbeterd en de woning weer 
minimaal 35 jaar mee kan.

In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft om tot een goede 
afweging te komen over dit voorstel. U kunt lezen wat de plannen voor  
u betekenen en wat een draagvlakmeting precies inhoudt. Ik wens u  
succes bij het maken van uw keuze! 

Met vriendelijke groet,

Reijnder Jan Spits
Manager Volkshuisvesting Portaal Utrecht

Voorwoord

www.portaal.nl
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,

Dit boekje bevat belangrijke informatie. Kunt u het  

niet lezen? Vraag dan hulp aan uw buren of familie.

•	 Bu	broşürde	önemli	bilgiler	var.	 

	 Bu	mektubu	anlamadınızmı?	O	halde	komşu	veya	

	 yakınlarınızdan	yardım	isteyin.		

• This brochure contains important information.  

	 If	you	are	not	able	to	read	this	please	ask	your	

	 family	or	neighbours	for	assistance.

• Cette brochure contient des renseignements 

 importants! Si c’est impossiblie pour vous  

 de de lire cette brochure n’ hesitez pas de 

 demander de l’aide a votre famille ou vos voisins.
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Het projectteam 
Maak een plan met draagvlak. Dat was onze opdracht. Daar hebben wij als 
projectteam met veel plezier aan gewerkt. Een eerste schets, een eerste 
contact met u als bewoners, terugkoppelingen, overleg, onderzoeken, 
spannende beslismomenten, ontwerpen, techniek, gebruiksgemak en ga 
zo maar door. Samen met alle mensen en met behulp van veel informatie 
hebben we dit plan gesmeed. We hopen dat we hiermee laten zien dat we 
goed naar u hebben geluisterd. Wie wij zijn? We stellen ons graag aan u voor.

 Rob van de Werken Annemieke de Bruin Ireen Looijen   Astrid Kuiken

 Projectmanager Sociaal projectleider Werkvoorbereider  Bewonersbegeleider 

 Portaal Portaal Portaal    Portaal 

        

 Wouter Huuskes Casper Donker  Corinne Weiss  Arjan Sarelse 

  Projectmanager Projectleider Bewonersconsulent  Projectleider

  Trebbe Trebbe Trebbe    Van der Sluis

         

 Paul Vink Gert Peters

 Eigenaar VIAC Architect
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Inleiding
De woning waarin u woont, is constructief goed, maar voldoet niet meer aan 
de eisen van deze tijd. Denk aan isolatie, energieverbruik, vochtproblemen en 
uitstraling. Daar willen wij wat aan doen. Een betere woning voor u. Een woning die 
comfortabel aanvoelt, energiezuinig is en een frisse eigentijdse uitstraling heeft. 
Problemen met kou, tocht en vocht zijn dan verleden tijd. Dat is wat Portaal met 
het onderhoud en het verbeteren van uw woning wil bereiken. De werkzaamheden 
zorgen voor overlast. Wij gaan ons best doen om de overlast voor u en uw buren 
zoveel mogelijk te beperken en proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen 
tijdens de werkzaamheden.

Bewonersboekje
Dit boekje is bedoeld om u duidelijk te maken wat  

de voorgenomen plannen zijn. U kunt hierin lezen  

wat we voorstellen. U leest welke maatregelen we 

willen uitvoeren, hoe lang de werkzaamheden duren  

en	welke	overlast	u	kunt	verwachten.	Ook	leest	u	 

wat Portaal doet om de overlast te verminderen.  

Uw rechten en plichten staan in het Sociaal Plan. 

 

Keuze voor A+ of A
Renoveren met extra aandacht voor isolatie zodat  

de woningen energiezuiniger worden. We zochten  

naar een passend voorstel voor alle bewoners.  

Het resultaat is dat u kunt kiezen. Wij bieden u label A+ 

aan. Als u dat niet wilt, dan heeft u de mogelijkheid  

om te kiezen voor de basis label A. In dat geval 

monteren we geen zonnepanelen op uw dak. 

Draagvlakmeting
De werkzaamheden vinden plaats in bewoonde  

staat. U hoeft er niet voor te verhuizen en u behoudt 

uw huurcontract. We zijn benieuwd of u enthousiast 

bent over het renovatievoorstel en organiseren een  

draagvlakmeting. Met een draagvlakmeting wordt 

duidelijk of huurders het plan steunen. Het is wettelijk 

vastgelegd dat ten minste 70% van de bewoners 

met de renovatie moet instemmen. Wij vinden het 

belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten en  

waar tegen u ‘ja’ of ‘nee’ zegt. In dit boekje vindt u  

de informatie om een goede keuze te maken.

Persoonlijk gesprek en inspectie 
woning
Voordat u uw keuze maakt, komen wij langs voor een 

persoonlijk gesprek. Aannemer Trebbe komt samen 

met de bewonersbegeleider van Portaal bij u thuis.  

In dit gesprek heeft u de gelegenheid om kennis te 

maken en vragen te stellen en zo uw eigen afweging  

te maken. Trebbe heeft op dat moment gelegenheid 

om de woning te inspecteren. 



7



8

1 – Van de architect
Als architect vind ik dat de oorspronkelijke opzet en 
uitgangspunten van een gebouw of wijk gerespecteerd moeten 
worden. De woningen in het project hebben het kenmerkende 
beeld van woningen uit de eind jaren ’50 en begin jaren ’60.  
Dit beeld is door de jaren heen vertroebeld door de toevoeging 
van	kunststof	kozijnen	met	brede	profielen.	In	het	voorstel	
krijgen de woningen een modernere uitstraling met een 
duidelijke geleding. De kozijnen worden vervangen door kozijnen 
met	een	smaller	profiel	en	de	felle	kleuren	worden	gewijzigd	 
in een donkergrijze kleur. De oude rode pannen worden 
vervangen door nieuwe zwarte pannen, zodat de eventuele door 
u gekozen zonnepanelen minder opvallen. Door de voorgestelde 
aanpassingen krijgen de woningen een chiquere uitstraling. 
De bewoners kunnen in overleg per woningblok kiezen voor 
een gemeenschappelijke kleur voor de deuren (keuze uit vier 
kleuren). 

Op	deze	wijze	maken	we	de	woningen	weer	netjes	en	verzorgd,	
met respect voor de oorspronkelijke opzet maar wel met de 
uitstraling van nu. 

Gert Peters

Architect
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2 – Impressie

Complex A

Complex B

Complex Ca

Complex Cb

Voorgevel   Achtergevel
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Het gaat om de volgende woningen:

Complex A
Doctor Plesmanlaan 1 t/m 15 (oneven)

Jan van Galenstraat 1 t/m 11 (oneven)

Klokjeslaan 42 t/m 52 (even)

Maarten Harpertszoon Trompstraat 1 t/m 15 (oneven)

Complex B
Evertsenstraat 1 t/m 12 

Kortenaerstraat 1 t/m 12 

Complex C
Type Ca:
Maarten Harpertszoon Trompstraat 2 t/m 34 (even met 

uitzondering van nummer 24 en 26)

Type Cb:
Karel Doormanplein 2 t/m 8 (met uitzondering van 

nummer 6)

3	–	Om	welke	woningen	gaat	het?
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Portaal kan de woningen pas renoveren 
wanneer tenminste 70% van alle huis-
houdens akkoord is met het plan. Bij een 
draagvlakmeting laat u weten of u voor of 
tegen de voorgenomen werkzaamheden 
bent. Wij voeren de draagvlakmeting als 
volgt uit:

De start van de draagvlakmeting is een bewoners-

bijeenkomst.	Op	deze	bijeenkomst	informeren	wij	de	

bewoners over onze plannen. Elke bewoner heeft dit 

informatieboekje vooraf ontvangen. Aan de hand van  

al deze informatie kunt u bepalen of u voor of tegen  

de plannen bent. 

Hoe werkt de draagvlakmeting stap voor stap?
• U heeft dit informatieboekje thuis ontvangen.

• Wij organiseren op dinsdag 27 maart 2018 een

 bewonersbijeenkomst waarop ruimte is voor 

 uw vragen.

• U ontvangt tijdens de bewonersbijeenkomst, of 

 later per post, een draagvlakformulier met envelop.

• Dit formulier telt als uw stem voor de draagvlak-  

 meting. Hierop kunt u aangeven of u voor of tegen 

 de plannen bent.

• Tijdens een huisbezoek kunt u nog vragen stellen. 

• Vanaf 29 maart 2018 kunt u het ingevulde 

 draagvlakformulier (in gesloten envelop) in de 

 brievenbus doen van de woning aan de

 Evertsenstraat 11 (proefwoning Trebbe). 

• Het draagvlakformulier moet op 30 april 

 2018 binnen zijn.

• U ontvangt daarna schriftelijk de uitkomst 

 van de draagvlakmeting. 

4 – Draagvlakmeting
Wie voert de draagvlakmeting uit?
Portaal voert de draagvlakmeting uit. Samen met de 

leden van de klankbordgroep maken wij de enveloppen 

open en tellen de stemmen. 

Wanneer kan het plan worden uitgevoerd? 
Wanneer 70% of meer van alle huishoudens instemt 

met de werkzaamheden, het bestuur van Portaal 

akkoord is en Portaal over de benodigde vergunningen 

beschikt, gaan de plannen door.

Breng altijd uw stem uit!
Als u twijfels of vragen heeft, aarzel dan niet om ons  

dit te laten weten. Wij helpen u graag. Wij willen dat 

u op basis van goede en juiste informatie uw keuze 

maakt. Elk huishouden telt mee voor één (1) stem.  

Dus elke stem telt. Huishoudens die geen stem 

uitbrengen, tellen als ‘nee’ stem. Breng daarom altijd 

uw stem uit! Lege woningen tellen niet mee in de 

berekening van het draagvlak.

Is er wel minimaal 70% draagvlak behaald maar 
bent u niet akkoord gegaan?
Bewoners die niet met het renovatievoorstel ingestemd 

hebben, kunnen binnen acht weken na dagtekening 

van de brief met de uitslag over de draagvlakmeting 

een juridische procedure starten (dit is conform artikel 

7:220 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek). U hebt binnen 

deze periode de tijd om de rechter te vragen of het 

voorstel redelijk is.

 

Wat is de planning tot aan draagvlakmeting?
Bewonersbijeenkomst 27 maart 2018 

Huisbezoeken  29 maart t/m 25 april 2018  

Uitslag draagvlakmeting  1e week mei 2018
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Huisbezoek
Een goede voorbereiding begint bij u thuis. Vanaf  

29 maart 2018 starten we met huisbezoeken. Tijdens 

dit bezoek maken we kennis met elkaar en heeft u  

alle gelegenheid om vragen te stellen over de plannen. 

Ook	praten	we	met	elkaar	over	uw	persoonlijke	

omstandigheden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn 

om	voor	u	speciale	voorzieningen	te	treffen	vanwege	

ziekte, handicap of werk. Mocht u bepaalde wensen 

hebben, dan kunnen we die rustig bespreken.  

U heeft alle gelegenheid om vragen te stellen over  

de plannen. Voor ons is het ook belangrijk om uw 

woning	van	binnen	te	bekijken.	Om	de	situatie	vast	 

te stellen, inspecteert aannemer Trebbe uw woning.  

Als de inspectie klaar is, worden de bevindingen 

vastgelegd en met u doorgenomen. Dit bezoek duurt  

in de meeste gevallen één uur. 

Achter de schermen
Nadat alle huisbezoeken zijn uitgevoerd en het 

draagvlak is gehaald, gaat er achter de schermen veel 

gebeuren. De aanvraag voor de omgevingsvergunning 

(bouwvergunning) wordt ingediend en er wordt gestart 

met	de	planuitwerking	richting	uitvoering.	Omdat	alle	

informatie per woning beschikbaar is, kunnen we  

alles voorbereiden.  

Ook	intern	bij	Portaal	gaat	de	voorbereiding	verder	 

en worden diverse documenten geschreven en 

voorgelegd ter goedkeuring aan het bestuur. Bij  

een	definitieve	goedkeuring	start	de	projectvoor-

bereiding en kan de bouw daarna beginnen.

Bewonersbegeleiding op 
locatie  
Duidelijkheid geeft zekerheid en leidt tot vertrouwen. 

Daarom vinden wij persoonlijke aandacht, duidelijk en 

eerlijk	zijn	erg	belangrijk.	Om	u	goed	voor	te	bereiden	

en te begeleiden zijn een bewonersconsulent van 

Trebbe, en een bewonersbegeleider van Portaal aan 

het projectteam toegevoegd. 

Uitvoeringsinformatie  
Voordat de werkzaamheden aan uw woning starten, 

ontvangt u ruim van te voren een uitvoeringsboekje. 

Daarin staat een gedetailleerde planning, welke 

werkzaamheden we van dag tot dag uitvoeren en 

wie	deze	uitvoeren.	Ook	staat	erin	wat	u	zelf	moet	

voorbereiden, welke overlast u kunt verwachten en  

bij wie u tijdens de werkzaamheden terecht kunt  

met vragen.

5 – Voorbereiding
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Planning  
Zoals nu gepland starten we eind september 2018  

met de werkzaamheden. De werkzaamheden in  

het hele project duren ongeveer zeven maanden.  

Bij welk woningblok we starten, weten we nog niet.  

De uitvoering van de werkzaamheden aan en in  

uw eigen woning duren ongeveer 25 werkdagen.  

De planning van de buitenwerkzaamheden is 

afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen 

daardoor uitlopen. Tijdens de renovatie aan uw 

woningblok moet u rekening houden met een (gevel)

steiger die bij de voor- en achtergevel wordt geplaatst.

Communicatie
Tijdens het hele project communiceren we zorgvuldig 

en regelmatig met alle bewoners. Soms met informatie 

voor alle bewoners, soms met informatie voor één 

blok en andere keren op individueel niveau. 

Nieuwsbrief
Regelmatig	versturen	we	een	nieuwsbrief.	Op	deze	

manier houden we de bewoners op de hoogte van  

het wel en wee van het project.

Blokgesprekken
Voordat we starten met een blok organiseren we een 

blok-uurtje. Alle bewoners bij elkaar, zodat het hele 

blok dezelfde informatie heeft. Uit ervaring weten 

we dat gesprekken met kleine groepen van grote 

toegevoegde waarde zijn. 

Persoonlijk gesprek
Als u daar behoefte aan heeft is een persoonlijk 

gesprek altijd mogelijk. Aandacht voor elkaar en als 

het nodig is, leggen wij dingen gerust nog een tweede 

of	derde	keer	uit.	Ook	als	u	problemen	heeft	die	niet	

direct met de werkzaamheden te maken hebben.  

Als het maar bijdraagt aan uw welzijn en daarmee  

aan het slagen van het project.

Spreekuur
Tijdens de werkzaamheden is het voor de bewoners 

altijd mogelijk om de bewonersconsulent aan te 

spreken	als	er	vragen	of	opmerkingen	zijn.	Om	de	

bewoners hier structuur voor te bieden, komt er ook 

een dagelijks spreekuur. Het tijdstip hoort u nog.

6 – Uitvoering5 – Voorbereiding
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7 – Wat gaat er gebeuren?
De woningen krijgen een moderne uitstraling. 
Er worden verbeteringen aangebracht 
in isolatie en installaties. Hieronder staat 
een overzicht van de maatregelen. We 
onderscheiden de maatregelen in groot 
onderhoud en verbeteringen. Bij groot 
onderhoud gaat het om herstel of vervanging 
van delen van de woning waarbij het 
wooncomfort gelijk blijft. Daarvoor wordt 
geen	huurverhoging	berekend.	Onder	
renovatie verstaan we verbeteringen.
Renovatie levert meer woongenot en comfort 
op. Hiervoor geldt wel een huurverhoging  
(zie hoofdstuk 10).

Groot onderhoud
• Kunststof kozijnen van de hele woning en draaiende 

 delen worden vervangen door houten kozijnen en 

	 uitgevoerd	in	een	draaikiep	systeem.	

• De voordeur wordt vervangen, het kozijn blijft gehand-

 haafd. Houtrot wordt hersteld en het bestaande kozijn  

 wordt geschilderd.

• De achterdeur wordt vervangen, inclusief kozijn.

• Bij technische noodzaak vervangen we de cv-ketel.

• De goten en regenpijpen worden vervangen.

• Metselwerk en voegwerk wordt gereinigd en waar 

 nodig hersteld.

• De dakpannen worden vervangen.

• Het 4-pans dakraam wordt vervangen.

• De gas- en elektraleiding wordt vanaf de meterkast  

 (inclusief groepenkast) tot de aansluitpunten gekeurd.  

 Waar nodig worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

• De woning wordt gecontroleerd op brandveilheid en 

 waar nodig in overleg met de bewoner aangepast. 

 Denkt u hierbij aan de aanwezigheid van zachtboard- 

 plafonds en  open verbrandingstoestellen. 

• Als rookmelders ontbreken, worden deze aangebracht.

• De losstaande bergingen van complex A, B en C worden 

 vervangen. De bergingen van Karel Doormanplein 

 2 t/m 8 (m.u.v. huisnummer 6) worden niet vervangen. 

 Van deze bergingen wordt de deur geschilderd, het 

 metselwerk gereinigd en de dakbedekking vervangen.

• Bij technische noodzaak wordt in complex C de begane 

 grond vloer van de woning(en) in overleg met de 

 bewoner wel of niet vervangen.

•	 Om	vering	van	de	begane	grond	vloer	te	verminderen	

 (en te voorkomen) worden in complex A en B steunbalkjes 

 onder de vloer aangebracht.

Verbeteringen
• Aanbrengen van HR++ isolatieglas met ventilatieroosters.

•	 Op	het	bestaande	dak	wordt	van	buitenaf	een	nieuw		 	

 geïsoleerd dak aangebracht. 

• De schoorstenen (met uitzondering van de hoek-

 woningen) worden verwijderd.

• De gevel wordt na-geïsoleerd en de gevelpanelen 

 worden vervangen door geïsoleerde panelen.

• Boven de voordeur wordt een geïsoleerde luifel    

 aangebracht.

• Bij de bestaande cv ketel wordt een ventilatiewarmte-

 pomp geplaatst.

•	 Op	de	nieuwe	bergingen	wordt	achterpadverlichting	

 aangebracht.

•	 Optioneel:	het	plaatsen	van	zes	zonnepanelen	als	u	

 voor scenario A+ kiest.

Kozijnen
De kozijnen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige 

eisen. Door te kiezen voor nieuwe kozijnen krijgen de woningen 

een	moderne	uitstraling.	Ook	problemen	met	tocht	en	kou	

zijn hierdoor verleden tijd. In een aantal gevallen verandert de 

indeling van de kozijnen. Dit heeft geen consequenties voor 

uw raambekleding. Als u hierover twijfelt, dan kunt u dit tijdens 

het huisbezoek met de bewonersbegeleider bespreken. Als 

het draaikiepraam openstaat moet u er wel rekening houden 

dat deze tegen de raambekleding kan aankomen als u de 

raambekleding gesloten heeft.
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Vloeren complex A en B
Wegens aanwezigheid van kelderzwam verving Portaal in 

2011 in complex A en B de vloer van de begane grond.  

In veel woningen blijkt veel vering te zitten in de nieuw 

aangebrachte	vloer.	Wij	treffen	maatregelen	om	deze	vering	

te	verhelpen	of	te	voorkomen.	Onder	de	vloeren	worden	

steunbalkjes aangebracht. Tijdens het huisbezoek wordt 

bekeken wat dit voor uw woning en in uw situatie betekent. 

Vloeren complex C
In complex C wordt tijdens het huisbezoek per woning 

bekeken of er technische noodzaak bestaat om de vloeren  

te vervangen. Als deze noodzaak er is, stemmen we met  

de bewoner af of vervanging wel of niet wenselijk is.  

Tijdens het huisbezoek wordt bekeken en besproken  

wat dit voor uw woning en in uw situatie betekent.

Afzuigkap
Er zijn bewoners die een afzuigkap aangesloten hebben 

op het ventilatiekanaal. Dit ventilatiekanaal is gemaakt voor 

natuurlijke ventilatie en niet bedoelt om een afzuigkap op 

aan	te	sluiten.	Omdat	we	mechanisch	gaan	ventileren	is	

dit ventilatiekanaal overbodig. Het wordt dichtgezet en kan 

niet langer worden gebruikt. Portaal biedt kosteloos een 

voorziening aan voor deze bewoners, zodat de afzuigkap  

toch aangesloten kan worden. In de gevel wordt dan een  

gat geboord en een rooster geplaatst met terugslagklep. 

Hierop	wordt	de	afzuigkap	door	middel	van	een	flexibele	

slang aangesloten. Zo wordt de ‘vuile’ lucht naar buiten 

afgevoerd. Tijdens het huisbezoek wordt bekeken wat 

dit voor uw woning en in uw situatie betekent. Als u een 

recirculatie afzuigkap heeft, dan hoeft de voorziening 

niet	getroffen	te	worden.	Een	recirculatie	afzuigkap	zuigt	

kookdampen	af	die	vervolgens	door	een	filter	gaan.	 

De lucht wordt daarna terug de ruimte in geblazen. 

 

Asbest
Na inventarisatie blijkt dat op een aantal plaatsen asbest-

houdend materiaal in de woningen zit. Het asbest is 

hechtgebonden. Dat wil zeggen dat er geen risico is voor 

de gezondheid van bewoners, zolang het materiaal niet 

beschadigd raakt of verwijderd wordt. Aan de buitenzijde 

van de woningen zitten een aantal panelen in de kozijnen 

met	asbesthoudend	materiaal.	Omdat	de	kozijnen	 

worden vervangen, wordt dit asbest verwijderd door  

een deskundig bedrijf. Er zijn woningen waar in de  

trapopgang een asbesthoudende pijp loopt.  

Deze pijp wordt afgetimmerd en netjes afgewerkt.

Zachtboardplafonds
Zachtboardplafonds zijn brandgevaarlijk en in verband 

met de veiligheid niet meer toegestaan. Uw veiligheid 

stellen wij voorop. In woningen waar nu nog zachtboard-

plafonds aanwezig zijn, brengen wij een wit afgewerkt 

gipsplatenplafond aan tegen het bestaande zachtboard-

plafond. Als u ernstige bezwaren heeft tegen deze  

werkzaamheden dan kunt u dit tijdens het huisbezoek  

met de bewonersbegeleider bespreken. 

Open	verbrandingstoestel
Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Bij het onder-

houden van uw woning hoort wat ons betreft ook het 

verwijderen van open verbrandingstoestellen zoals keuken-

geisers, gaskachels en oude cv-ketels. Deze toestellen 

vormen een verhoogd gezondheidsrisico op koolmonoxide-

vergiftiging. Wij vragen u mee te werken aan het vervangen 

van deze open verbrandingstoestellen. Ze worden 

vervangen door een moderne installatie. Tijdens het 

huisbezoek wordt bekeken en besproken wat dit voor uw 

woning en in uw situatie betekent. Als u ernstige bezwaren 

heeft tegen deze werkzaamheden dan kunt u dit tijdens  

het huisbezoek met de bewonersbegeleider bespreken.

Verbeteren keuken, badkamer  
en toiletruimte
Of	uw	keuken,	badkamer	en/of	toiletruimte	verbeterd	

wordt, hangt in eerste instantie af van de technische 

noodzaak. Dit wordt tijdens het huisbezoek beoordeeld  

en met u besproken. U weet aan het einde van het huis-

bezoek waar u aan toe bent. Als het technisch noodzakelijk 

is, bieden wij u een nieuwe badkamer, keuken en/of 

toiletruimte aan. U bent niet verplicht om hiervan gebruik 

te maken, als u bijvoorbeeld opziet tegen de overlast. 

Wij willen deze werkzaamheden vooraf of vlak na de 

renovatiewerkzaamheden uitvoeren.  
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N.B. Wanneer uw keuken en/of toiletvloer tijdens  

het vloerenproject (2011) is vervangen, dan komen 

deze nu niet voor vervanging in aanmerking

De reden hiervoor is dat de werkzaamheden worden 

uitgevoerd door een aparte werkploeg. Wij willen 

niet dat de werklieden elkaar voor de voeten lopen. 

Tijdens de uitvoering zorgt de aannemer voor tijdelijke 

voorzieningen. Zo zorgt hij ervoor dat u (indien nodig) 

kunt koken op een 2-pits elektrisch kooktoestel. Wanneer 

uw toiletruimte wordt aangepakt plaatst de aannemer 

indien mogelijk in de avond uw oude toilet tijdelijk terug. 

Op	verzoek	kunt	u	tijdens	de	werkzaamheden	ook	tijdelijk	

een (nieuw) chemisch toilet krijgen. In de wijk wordt een 

douchevoorziening geregeld of wordt een woning met 

douchegelegenheid voor u beschikbaar gesteld. 

Keuken, badkamer en toilet 
gedeeltelijk verbeteren
Het kan zijn dat uw keuken, badkamer en/of toilet nog niet 

toe is aan volledige vervanging maar dat er toch gebreken 

zijn. Dit wordt tijdens het huisbezoek beoordeeld en met u 

besproken. Dit kan betekenen dat een paar kapotte tegels, 

een lekkende kraan of bijvoorbeeld los kitwerk, tijdens de 

uitvoering van de renovatie gerepareerd wordt. 

Keuken                
Als u een nieuw keukenblok krijgt dan verwijderen we  

uw oude keukenblok en bovenkastjes. We plaatsen een  

nieuw keukenblok van 1.80 meter breed, 3 onderkasten  

en 3 bovenkasten, een aanrechtblad, gootsteen en een  

nieuwe	kraan.	Of	de	achterwand	ook	opnieuw	wordt	 

betegeld, hangt af van de conditie van de tegels. 

Badkamer         
Als u een volledig nieuwe badkamer krijgt, wordt uw oude 

sanitair verwijderd inclusief bestaande tegels. Leidingen 

worden waar mogelijk in de muur gefreesd. De bestaande 

granitovloer blijft behouden als deze technisch in goede  

staat is. 

Toiletruimte                   
Als u een volledig nieuwe toiletruimte krijgt, wordt uw  

oude sanitair verwijderd inclusief tegels. 

Eigen keuzes
Wordt uw keuken, badkamer en/of toiletruimte vervangen,  

dan bieden we u graag de mogelijkheid om te kiezen wat  

u	mooi	vindt.	Het	basispakket	is	kosteloos.	Ook	zijn	er	 

keuzes tegen bijbetaling. U keuzes kunt u straks doorgeven 

aan de aannemer:

• Bij een nieuwe keuken kunt u kiezen uit verschillende  

 kleuren frontjes, aanrechtbladen, handgrepen en    

 eventuele tegels.

• Bij een nieuwe badkamer en/of toiletruimte kunt u 

 kiezen uit verschillende kleuren tegels voor wand- 

 en vloerafwerking. De bestaande granitovloer in de 

 badkamer  blijft behouden als deze technisch in

  goede staat is.

Algemeen
We werken nog enkele andere opties uit die we graag aan 

bewoners willen aanbieden. We doen ons best om deze  

keuzemogelijkheden tegen een redelijke meerprijs aan te  

bieden. Voordat de werkzaamheden aan uw woning starten,  

ontvangt u hier ruim van tevoren informatie over. Voordat 

de uitvoering start, ontvangt u een overzicht van de 

keuzemogelijkheden en de prijzen van eventuele opties. 
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De mogelijkheid die Portaal biedt om de woningen te 
verduurzamen was voor ons een reden om te denken aan 
hedendaagse technieken met een knipoog naar de toekomst. 
Techniek die optimaal functioneert, gebruiksvriendelijk en 
veilig	is.	Op	zolder	wordt	naast	de	bestaande	cv-ketel	een	
ventilatiewarmtepomp (Ecolution van Inventum) geplaatst. 

8 – Van de installateur

Om	het	leefklimaat	in	de	woningen	te	verhogen	wordt	 

door middel van de Ecolution een compleet ventilatie-

systeem	aangelegd.	Door	toepassing	van	de	Ecolution	

in combinatie met de ketel, krijgt de woning ook aan  

de binnenkant een energiezuinig karakter.

Werking	van	het	systeem
De Ecolution ventilatiewarmtepomp is een doorbraak in 

energiebesparing. De ventilatiewarmtepomp ventileert 

de woning en zorgt voor frisse en gezonde verse lucht. 

Hierdoor ontstaat een gezond binnenklimaat. De Ecolution 

zuigt de lucht uit de keuken, het toilet en de badkamer.  

De luchttoevoer wordt aangevoerd door ventilatieroosters 

in de kozijnen. Bovendien wint de Ecolution alle warmte  

terug uit ventilatielucht. De Ecolution benut de warme 

 lucht uit de woning voordat de lucht naar buiten gaat.  

Met deze teruggewonnen warmte wordt nieuwe  

cv- warmte (en warm tapwater) opgewekt waarmee  

de woning weer verwarmd wordt. De Ecolution maakt  

de huidige ketel 35% zuiniger. 

Leidingverloop 
Uw woning wordt in de huidige situatie op een natuurlijke 

manier geventileerd. Eén van de woningverbeteringen is de 

toepassing van de Ecolution. De Ecolution kan niet op de 

huidige	ventilatiekanalen	aangesloten	worden.	Om	overlast	

zoveel mogelijk te beperken kiezen wij ervoor om de bestaande 

ventilatiekanalen te laten zitten en nieuwe kanalen aan te 

brengen. De kanalen lopen vanaf afzuigrozetten (in keuken, 

badkamer en toiletruimte) naar de Ecolution op zolder.  

De zichtbare kanalen worden afgetimmerd en afgewerkt. 

Het	nieuwe	systeem	wordt	bediend	met	een	draadloze	

standenschakelaar. Wij hebben nagedacht over het leiding-

verloop van de Ecolution. Het kan zijn dat het door ons voor-

gestelde leidingverloop in uw woning niet past. Daar zijn we 

ons van bewust. Tijdens het huisbezoek wordt dit per woning 

bekeken en passen we het leidingverloop aan als dit nodig is.

Veilig
De installaties in de woning moeten veilig zijn. Zowel de  

elektra- als de gasleiding wordt gekeurd. De eventuele  

gebreken die hieruit voortkomen worden verholpen.  

Als u nog geen rookmelders heeft, worden deze geplaatst.  

Wanneer de groepenkast niet meer aan de huidige eisen  

voldoet wordt deze vernieuwd.

Zonnepanelen
Om	het	elektriciteitsverbruik	terug	te	dringen,	kunt	u	kiezen	 

(met een extra huurverhoging) voor zonnepanelen op het  

dak van uw woning. Deze zijn voorzien van hoogwaardige 

omvormers die een aansluiting hebben op de energie-

voorziening van uw woning.

Paul Vink

Eigenaar VIAC
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9 – In bewoonde staat
De werkzaamheden vinden plaats in 
bewoonde staat. Dat betekent dat u in uw 
woning	kunt	blijven	wonen.	Ondanks	alle	
maatregelen die genomen worden, is er 
sprake van overlast. Denk aan werknemers 
die in uw woning zijn, stof en geluid, aan- en 
afvoer van materialen en steigers rondom 
uw woning. Gelukkig is dit tijdelijk en doen 
wij ons uiterste best om u zoveel mogelijk 
zorgen uit handen te nemen.

Maatregelen in de wijk
Om	het	werk	goed	uit	te	kunnen	voeren	is	een	goede	

bouwplaats nodig. De beste plek voor de bouwplaats is 

op de hoek van de Klokjeslaan en Maarten Harpertszoon 

Trompstraat. Hier worden twee units op elkaar geplaatst 

als verblijfsruimte voor het bouwpersoneel, de uitvoerder 

en de bewonersconsulent. Daarnaast wordt een 

toiletkeet geplaatst voor het bouwpersoneel en twee 

kleine materiaalcontainers. De bouwplaats wordt voor de 

veiligheid afgesloten met bouwhekken. Trebbe heeft de 

verkeerssituatie binnen het plangebied goed onderzocht. 

Het transport organiseren zij via de Klokjeslaan. Deze 

weg is het meest geschikt. De vrachtwagens keren 

aan het einde van de Klokjeslaan op de hoek van de 

Zonweteringlaan. Dit gebeurt altijd onder toezicht van  

een begeleider. Een andere route is niet verstandig.  

Op	deze	manier	worden	gevaarlijke	situaties	bij	de	school	

voorkomen. 

Om	bewoners,	omwonenden	en	de	school	zoveel	 

mogelijk te ontzien van bouwverkeer is het streven  

om geen doorlopende stroom van vrachtverkeer over  

de hele dag te plannen. Het vrachtverkeer laadt en  

lost	op	een	aantal	aangewezen	tijden.	Omwonenden	 

en de school worden wanneer het nodig is, schriftelijk  

op de hoogte gesteld.

Maatregelen per blok 
Trebbe start met de werkzaamheden in de woningen. 

Het aan de voor- en achterkant plaatsen van de kozijnen 

vindt plaats op verschillende dagen. Per gevelvlak duurt dit 

één dag. Hier wordt een extra dag tussen gepland zodat 

de bewoner de kans heeft om in eigen tempo spullen te 

verplaatsen. In de tussentijd worden door de installateur de 

Ecolution (inclusief leidingwerk) en eventuele rookmelders 

aangebracht.	Ook	wordt	de	gas-	en	elektriciteit	installatie	

gekeurd en worden eventuele gebreken verholpen. 

Daarna starten de werkzaamheden aan de buitenkant.  

Na het verwijderen van de schoorstenen (met uitzondering 

van de hoekwoningen) wordt het nieuwe dak aangebracht  

met speciale geïsoleerde platen. Deze platen zijn aan de 

onderkant voorzien van een laag minerale wol zodat een 

goede aansluiting ontstaat met het bestaande dakbeschot.  

De onderzijde van de dakplaat wordt luchtdicht afgewerkt.

Uitgangspunt is om het bestaande dakbeschot te handhaven. 

Het voordeel is dat bewoners de zolders niet helemaal leeg 

hoeven te ruimen. Vervolgens wordt het dak voorzien van 

een kunststof goot. Deze goot geeft de woning – samen met 

de gekleurde vlakken – een luxere uitstraling. Na het, met 

lage druk, reinigen van de gevels verwijderen we de voegen 

als dit nodig is. U moet er rekening mee houden dat dit 

geluidsoverlast met zich meebrengt. 

Verder wordt de spouwmuur geïsoleerd en daarna voegen 

we het metselwerk. Als laatste worden de bergingen 

en	achterpaden	aangepakt.	Op	de	plek	van	de	huidige	

losstaande berging komt een houten berging (plat dak 

ongeveer 2.30 m hoog) met een betonnen vloer.  

De achterpaden worden waar nodig opnieuw bestraat. 

Werkzaamheden aan de vloer, keuken, badkamer  

en/of  toiletruimte vinden vooraf of na de renovatie- 

werkzaamheden plaats. Als u dit wenst kan dit in  

goed overleg ook op een ander moment. Dit moet  

wel binnen het bouwproces passen.
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Maatregelen per woning 
Wij doen ons best om de werkzaamheden zo te 

plannen dat u daar zo min mogelijk overlast van 

heeft. Dat is soms best lastig. Tijdens een renovatie 

wilt u als bewoner vooral voorspelbaarheid. Wie 

komt wat en wanneer bij mij doen? Trebbe maakt 

een gedetailleerde planning en vervolgens wordt een 

overlastplanning gemaakt. Voordat de nieuwe kozijnen 

geplaatst worden, vragen wij u in ieder geval om  

1,5 meter ruimte bij de gevel vrij te maken. Voor 

aanvang van de werkzaamheden wordt vloerbescher-

ming aangebracht en ontvangt u afdekfolie om uw 

meubels af te dekken. Door de werkzaamheden aan  

de installatie moet er op zolder voldoende ruimte  

vrij zijn om overal bij te kunnen. Hier moeten ook  

boor- en zaagwerkzaamheden verricht worden. 

Overlast	beperken
Geruisloos en stofvrij renoveren kan helaas niet.  

Wat wel kan is:

• Voorspelbaar zijn door u goed te informeren,  

 schriftelijk en mondeling. 

• Moderne apparatuur gebruiken die minder 

 stof of lawaai geeft. 

• Bewoners een rust- en ontmoetingsplek 

 bieden.

•	 Voorzieningen	treffen	(rustwoning,	

 douchewoning, kooktoestel, chemisch toilet). 

• Voor het geval dat bewoners spullen weg 

 willen gooien plaatsen we bij aanvang van 

 de renovatie afvalcontainers. Deze worden 

 na werktijd afgesloten zodat er geen afval op 

 straat belandt of (illegaal) wordt bijgestort.

De aannemer en 
onderaannemers zijn te gast
U krijgt een aantal dagen werklieden in uw woning. 

Zij houden zich zoveel mogelijk aan uw ‘huisregels’. 

Zo mogen medewerkers binnen niet roken en in uw 

aanwezigheid geen muziek aanzetten en geen gebruik 

maken van uw toilet. Dat de medewerkers zich bij u 

gedragen als goede gasten, betekent overigens niet 

dat u hen in de watten hoeft te leggen. De aannemer 

waardeert deze houding maar vraagt u tegelijkertijd om 

medewerkers niet onnodig van hun werk te houden. 

Des te sneller ronden zij het werk af! De aannemer, 

onderaannemers en leveranciers worden geselecteerd 

op vakbekwaamheid en sociale vaardigheden.

Daarnaast:

• Dragen alle medewerkers en werklieden 

 een button voor de herkenbaarheid. 

• Hebben alle medewerkers en werklieden 

 altijd een legitimatiekaart bij zich.

• Worden werktijden van 7.30 uur tot 

 16.30 uur gehanteerd.
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10 – Huurverhoging en 
  woonlastenwaarborg 

Door alle verbeteringen wordt uw woning energiezuiniger.  
Uw huur stijgt maar uw energieverbruik daalt. Verandert uw 
gezinssituatie niet en blijft u verbruiksgedrag hetzelfde, dan 
mag	u	een	besparing	verwachten.	Op	basis	van	het	huidige,	
gemiddelde verbruik van de woningen in het project en de 
maatregelen die we nemen, is berekend hoeveel er naar 
verwachting gemiddeld wordt bespaard op de energierekening 
bij gelijkblijvende omstandigheden. De verwachte gemiddelde 
energiebesparing per jaar is 315,60 euro.

Scenario A
Bij de renovatie wordt een deel van de verwarming 

van de woning en een deel van het warm tapwater 

opgewekt door een ventilatiewarmtepomp. Hierdoor 

wordt een grote hoeveelheid gas bespaard maar zal 

iets meer elektriciteit nodig zijn. 

Scenario A+
Bij scenario label A+ wordt door het aanbrengen van 

zes zonnepanelen extra elektriciteit opgewekt. 

De Woonbond (landelijke vereniging van huurders) 

en	Aedes	(vereniging	van	woningbouwcoöperaties)	

hebben de woonlastenwaarborg ontwikkeld. Het 

is een instrument om huurders het vertrouwen 

te geven dat energiebesparende maatregelen 

werkelijk tot lagere woonlasten leiden. Hierbij wordt 

normaal gesproken beloofd dat de huurverhoging 

bij energiebesparende maatregelen 75% mag zijn 

van de gemiddelde besparing op de energiekosten. 

Portaal heeft besloten de bewoners verder tegemoet 

te komen door de huurverhoging vast te stellen op 

50% van het bedrag dat gemiddeld wordt bespaard 

op	de	energierekening.	Op	basis	van	de	te	verwachte	

gemiddelde energiebesparing per jaar van 315,60 euro, 

komt dit neer op een huurverhoging van 13,15 euro 

per maand voor scenario A.

Voor de zes zonnepanelen (scenario A+) betaalt u een 

vast bedrag van 12,00 euro per maand. Dit zijn niet-

verrekenbare servicekosten. Voor deze servicekosten 

ontvangt u geen afrekening en er wordt geen jaarlijkse 

huurverhoging over berekend. 

De panelen worden op het dak aan de achterzijde 

van de woning of op het dak aan de voorzijde van de 

woning geplaatst. Dit is afhankelijk van de zijde met 

het meeste zonlicht. De opbrengst van de panelen 

kan per woning verschillen. We verwachten dat de 

energieopbrengst van de zes zonnepanelen varieert 

tussen de € 20,00 en € 24,00 per maand.



De huurverhoging gaat in nadat de werkzaamheden 

aan het blok waarin u woont zijn afgerond.  

U krijgt hierover schriftelijk bericht van ons.  

Een jaar na de renovatie van de laatste woning 

wordt éénmalig onderzocht wat de daadwerkelijke 

gemiddelde energiebesparing is. Als de energie-

besparing lager uitvalt, wordt de teveel betaalde 

huur eenmalig gecompenseerd en de huurverhoging 

aangepast tot 50% van de gemeten besparing op 

de energiekosten (prijspeil moment van afgeven 

waarborg). Wanneer blijkt dat er meer wordt  

bespaard dan waar in de berekening van uit is  

gegaan, blijft de huurverhoging gelijk.

Huurtoeslag
Door alle verbeteringen aan uw woning stijgt uw  

huur. Bewoners die nu huurtoeslag ontvangen,  

krijgen een deel van de huurverhoging terug door 

een hogere huurtoeslag. U kunt dit navragen bij de 

Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.  

U kunt ook een proefberekening maken via  

www.toeslagen.nl. Een zittende huurder die voor  

het moment van huurverhoging al huurtoeslag 

ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag ook  

als de huur boven de liberalisatiegrens uitkomt  

(€ 710,68 - prijspeil 2018).

Scenario label A+
Verwachte gemiddelde energiebesparing per maand  €    26,30

Verwachte minimale energieopbrengst panelen (alleen scenario A+) €    20,00  +

Totale verwachte besparing €    46,30

Huurverhoging per maand  €    13,15

Servicekosten zonnepanelen per maand (vaste kosten) €    12,00  +

Totale verhoging huur per maand €    25,15

Verwacht voordeel per maand  €    21,15

Scenario label A
Verwachte gemiddelde energiebesparing per maand €    26,30

Huurverhoging per maand €    13,15

Verwacht voordeel per maand €    13,15
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11 – Sociaal Plan
In een sociaal plan leggen huurders en 
verhuurders de rechten en plichten  
tijdens de renovatie vast. In het sociaal 
plan staan de algemene uitgangspunten  
bij de werkzaamheden. 

Uitgangspunten
• Als 70% of meer van de huishoudens akkoord gaat 

 met de plannen, dan voeren we de plannen uit 

 voor alle woningen.

• De werkzaamheden vinden plaats in bewoonde

 staat. U hoeft er niet voor te verhuizen en u 

 behoudt uw huurcontract.

• Voor bewoners die om medische of sociale redenen 

 tijdens de werkzaamheden niet in hun woning 

 kunnen blijven, zoeken we een passende oplossing.

• U ontvangt een dagvergoeding voor overlast.

Op wie heeft dit sociale plan betrekking?
Dit sociaal plan is van toepassing op de huurders 

van 73 woningen in het project Karel Doormanplein 

e.o. in Maarssen. Voor een vergoeding komt u alleen in 

aanmerking als u hoofdhuurder van de woning bent, 

hoofdverblijf houdt in de woning en u een huurcontract 

heeft voor onbepaalde tijd. Geen recht op vergoeding 

hebben: inwonende kinderen, huurders met een tijdelijk 

contract, onderhuurders of krakers. 

Wanneer treedt het plan in werking?
Het sociaal plan treedt in werking nadat voldoende 

draagvlak (minimaal 70% van alle bewoners) is 

behaald voor de plannen.

Tijdelijke Voorzieningen in de wijk
Rustwoning
Er komt een rustwoning in de buurt waar u overdag 

tot rust kunt komen. De ruimte is bedoeld voor als er 

werkzaamheden zijn in uw woning. Hier kunt u overdag 

ontsnappen aan de hectiek van de werkzaamheden.  

Dit is een eenvoudig ingerichte woning voorzien van 

meubels	en	de	mogelijkheid	om	koffie	en	thee	te	zetten.	

Ouderen,	zwangere	vrouwen,	gezinnen	met	kleine	

kinderen of mensen met een medische urgentie krijgen 

voorrang. Voordat de werkzaamheden beginnen, vragen 

we wie er gebruik wil maken van de rustwoning en of er 

nog zaken zijn waar we rekening mee moeten houden.

Slaapkamerwoning
Er komt een slaapkamerwoning in de buurt, waar bewo-

ners die ’s nachts werken, of bewoners die om andere 

redenen overdag slapen, gebruik van kunnen maken. De 

slaapkamerwoning heeft meerdere afsluitbare ruimten. 

Voordat de werkzaamheden beginnen, vragen we wie er 

gebruik wil maken van de slaapkamerwoning en of er  

nog zaken zijn waar we rekening mee moeten houden. 

Hulp bij voorbereidingen renovatie
Bij het vervangen van de bergingen en bij het verbeteren 

van de keuken en badkamer moeten spullen tijdelijk 

verplaatst worden naar een andere ruimte. Voor 

het opslaan van spullen uit uw berging worden 

opslagcontainers	beschikbaar	gesteld.	Om	werkruimte	te	

maken in de woning, zoals bij het vervangen van de ramen, 

vragen wij u sommige meubels te verplaatsen en moeten 

gordijnen verwijderd worden. Lukt het u niet zelf (om 

bepaalde (medische) redenen), of met behulp van vrienden 

of	familie,	deze	voorbereidingen	te	treffen,	dan	zoeken	 

wij samen met u naar een geschikte oplossing. 

Vergoeding voor overlast 
Voor de overlast die u ondervindt tijdens de werkzaam-

heden ontvangt u van Portaal een overlastvergoeding 

van 15 euro per dag. Dit is voor de periode dat de 

werkzaamheden in de woning plaatsvinden. 

Op	het	opleverformulier	(1e	oplevering)	noteren	we	

de startdatum van de binnenwerkzaamheden, de 

opleverdatum van de binnenwerkzaamheden en de 

doorlooptijd in kalenderdagen. Na oplevering keren  

we de vergoeding uit. 
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Hieronder staat hoeveel werkdagen de aannemer aan  

het werk is:

• 25 dagen 
 Totaal aantal dagen werkzaam aan en in uw woning, 

 inclusief afhandelen opleverpunten met uitzondering 

 van bestellingen. 

• 10 dagen 
 Totaal aantal dagen in de woning bij een standaard 

 renovatie.

• 14 dagen 
 Totaal aantal dagen in de woning bij een standaard 

 renovatie inclusief vervangen vloer.

• 17 dagen 
 Totaal aantal dagen in de woning bij een standaard 

 renovatie, inclusief het uitvoeren van een keuken/

 badkamer en/of toiletruimte verbetering.

• 21 dagen 
 Totaal aantal dagen in de woning bij een standaard 

 renovatie, inclusief vervangen vloer en het uitvoeren 

 van een keuken/badkamer en/of toiletruimte 

 verbetering.  

Als op uw verzoek een eventuele vloer/keuken/badkamer 

en/of toiletruimte verbetering op een ander moment 

uitgevoerd wordt, dan geldt de bovenstaande door-

looptijd. De maximale vergoeding die we uitkeren voor 

overlast bedraagt 21 werkdagen plus de tussenliggende 

dagen van het weekend.

                

Vloeren complex C
Zoals eerder genoemd wordt in complex C tijdens  

het huisbezoek per woning bekeken of er technische 

noodzaak bestaat om de vloeren te vervangen. Als 

deze noodzaak er is, bespreken we met de bewoner of 

vervanging wel of niet wenselijk is. Vervolgens maken 

we aparte afspraken met u over de uitvoering en de 

voorzieningen	die	we	voor	u	treffen.	

Vloerbedekking
Als uw vloer wordt vervangen, dan kunt u de vloer-

bedekking (tapijt, zeil, laminaat etc.) waarschijnlijk niet 

opnieuw gebruiken. Daarom ontvangt u een vergoeding 

voor	het	aanschaffen	en	het	leggen	van	nieuwe	vloer-

bedekking. In totaal is de vergoeding 30 euro per m2. 

Er wordt hierbij uitgegaan van een afschrijftermijn van  

10 jaar en een gemiddelde ouderdom van 5 jaar. 

Dit betekent dat gerekend wordt met 50% van de 

vervangingswaarde. Als u het niet eens bent met deze 

vergoeding, dan is er een alternatief. Een vergoeding op 

basis	van	dagwaarde.	Op	basis	van	de	aanschafwaarde	

en ouderdom van de huidige vloer, wordt de dagwaarde 

bepaald. U krijgt dan de dagwaarde vergoed. 

Oude vloerbedekking
De aannemer verwijdert de oude vloerbedekking. Als u  

de oude vloerbedekking opnieuw wil gebruiken dan  

moet u de vloerbedekking zelf verwijderen. U ontvangt  

wel dezelfde vergoeding van 30 euro per m2.

Schadeafhandeling
We proberen schade aan de woning of aan uw 

eigendommen te voorkomen. Helaas lukt dat niet altijd. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden adviseert de  

aannemer u over wat u zelf kunt doen om schade te 

voorkomen. Doet u dat niet en er ontstaat schade,  

dan bent u hiervoor zelf verantwoordelijk.

Schade procedure onvoorziene schades
Ondanks	alle	maatregelen	kan	het	toch	gebeuren	dat	

er schade ontstaat aan uw eigendommen. Bijvoorbeeld 

doordat er per ongeluk iets kapot valt. De aannemer  

handelt de schade met u af. De aannemer is hiervoor 

verzekerd. De schade wordt hersteld of vergoed.  

Hebt u onvoorziene schade:

• Geeft u dit dan binnen 24 uur mondeling door aan  

 de bewonersconsulent en binnen 3 werkdagen   

 schriftelijk aan de aannemer. 

• Binnen 1 werkdag wordt u gebeld voor een afspraak 

 om de schade te inspecteren.

• De schade wordt opgenomen en er wordt een 

 schadeformulier met u ingevuld. U ontvangt  

 een kopie.

• De aannemer vertelt of en hoe de schade wordt 

 opgelost en binnen welke termijn. 

• Uiterlijk binnen 7 dagen ontvangt u een schriftelijke  

 bevestiging.  De schade wordt hersteld of vergoed.
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• Tip: geef de schade ook op aan uw verzekering (u 

 heeft een meldingsplicht). Uw verzekering kan u dan 

 ondersteunen in het schadeproces en bij een eventuele  

 afwijzing is de schade reeds bekend bij uw verzekeraar. 

• Herstel de schade nooit voordat de aannemer bij 

 u is komen kijken! Als er haast bij is, neemt u dan 

 zo snel mogelijk telefonisch contact op en bespreek 

 de situatie. 

Zelf aangebrachte veranderingen 
(ZAV)
Heeft u zelf wat in uw woning veranderd? Zelf aangebrachte 

veranderingen zijn bijvoorbeeld zonneschermen, airco’s, 

buitenkraan en dergelijke. Het kan zijn dat deze zaken 

verwijderd moeten worden voor de renovatie. Uitgangspunt 

hierbij is het beleid van Portaal voor de ‘Zelf Aangebrachte 

Veranderingen’. Dit staat op onze website: 

• www.portaal.nl/ik-huur/reparaties/zelf-klussen-zav  

• en woningaanpassing.portaal.nl

Tijdens deze renovatie gelden hiervoor de volgende regels:

• Heeft u zelf wat aan de woning veranderd en 

 toestemming van Portaal gekregen? Als de ZAV 

 nog in goede technische staat is, dan demonteren 

 wij de ZAV als dit nodig is en plaatsen deze na de 

 renovatie terug. Als deze niet meer in goede 

 technische staat is, dan verwijderen wij de ZAV. 

 U krijgt hiervoor geen vergoeding. Terrasoverkap-

 pingen, aanbouwen aan uw berging en/of losse 

 bouwwerken in de tuin die werkzaamheden aan 

 de achtergevel en/of berging in de weg staan, moet 

 u zelf afbreken en eventueel na de renovatie weer 

 opbouwen. Tijdens het huisbezoek kijken we samen 

 naar de situatie.

• Heeft u voor uw ZAV geen toestemming gevraagd? Dan  

 beoordelen we tijdens het huisbezoek de technische  

 staat van uw ZAV. Als wij de ZAV goedkeuren op basis  

 van het huidige beleid, dan demonteren wij de ZAV als  

 dit nodig is en plaatsen deze na de renovatie terug.  

 Keuren wij uw niet-aangevraagde ZAV af? Dan moet u  

 zelf uw ZAV afbreken en verwijderen.

Voorzieningen die zijn aangebracht vanwege een 

lichamelijke	beperking	of	door	de	WMO,	worden	

als dit nodig is gedemonteerd en na de renovatie 

teruggeplaatst.

Geen verhuiskostenvergoeding
Bij het renoveren van een woning in bewoonde 

staat heeft de huurder geen recht op een 

verhuiskostenvergoeding. Als de huurder om 

persoonlijke redenen niet in de woning kan blijven 

wonen (bijvoorbeeld vanwege ziekte), maar de 

renovatie op zichzelf niet noodzaakt tot verhuizing, 

kan er ook geen aanspraak worden gemaakt op een 

verhuiskostenvergoeding.

Onderhoud	en	beheer	
woonomgeving
Uitgangspunt is dat Portaal, Trebbe en de bewoners 

tijdens de renovatie samen de woonomgeving leefbaar 

houden. Portaal en Trebbe stellen alles in het werk om 

gevaarlijke	situaties	te	voorkomen.	Ook	zorgen	zij	ervoor	

dat de woningen bereikbaar blijven.

Wat doe ik bij geschillen?
Wij hopen natuurlijk dat alles zonder problemen 

verloopt. Maar het is mogelijk dat u klachten heeft 

waarbij u het niet eens bent met de manier waarop 

bij uw klachten willen verhelpen. Dan is er niet langer 

sprake van een klacht maar van een geschil. Hiervoor 

kunt u terecht bij de Geschillenadviescommissie. Deze 

commissie is onafhankelijk. Meer informatie hierover 

vindt u op de website van Portaal, www.portaal.nl

Waar kan ik terecht met vragen?
Heeft u nog vragen na het lezen van de informatie? 

Tijdens de bewonersbijeenkomst en tijdens de 

huisbezoeken krijgt u alle gelegenheid om vragen te 

stellen. Heeft u voor die tijd vragen, bel ons gerust.  

We	leggen	zaken	graag	aan	u	uit.	Op	de	volgende	

bladzijde staan de gegevens van uw contactpersonen  

in deze fase van het project.
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Contactpersonen
Opdrachtgever		 Portaal	Utrecht

Projectmanager  Rob van de Werken

Sociaal Projectleider  Annemieke de Bruin

Bewonersbegeleider  Astrid Kuiken

T 0318 - 89 89 89 (tijdens kantooruren)

E projectkareldoormanplein@portaal.nl

Colofon

Uitgave van Portaal in samenwerking met Trebbe, 

maart 2018. 

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden 

ontleend.

Woningcorporatie Portaal bouwt aan kansrijke 

buurten waar je je thuis voelt. Wij bieden in de 

regio Utrecht onderdak aan 20.000 huishoudens. 

Daarnaast werken we in de regio’s Amersfoort, 

Arnhem, Leiden en Nijmegen.

Postadres
Postbus 2211

3500 GE Utrecht

Bezoekadres
Brennerbaan 106

Utrecht

0800 – 767 82 25

info@portaal.nl 

www.portaal.nl

www.portaal.nl
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Welkom thuis


