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Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over toekomstige plannen die Portaal 

met uw woning heeft. 

 

‘Beste scenario’  

In 2016 startte Portaal een onderzoek naar de mogelijkheden om de 

eengezinswoningen aan de Dr. Plesmanlaan, Klokjeslaan, Maarten Harpertszoon 

Trompstraat, Jan van Galenstraat, Kortenaerstraat, Evertsenstraat en het Karel 

Doormanplein te verbeteren. De uitkomsten van de bewonersbezoeken, de 

bouwtechnische opname, de financiën en de ambitie van Portaal waren 

uitgangspunten om het plan verder te ontwikkelen. In de nieuwsbrief #3 mei 2017 

vertelden wij dat meerdere scenario’s in hoofdlijnen uitgewerkt waren. De afgelopen 

maanden werden deze scenario’s verder onderzocht en uitgewerkt. 

 

De scenario’s zijn besproken in de interne besluitvorming. De scenario’s kwamen 

financieel ongunstig uit. Een nieuw scenario (scenario A) kwam als beste naar voren. 

Renoveren met extra aandacht en kwaliteit voor isolatie waarbij label A, (Energie-Index 

1,09), uitgangspunt is. Binnen dit scenario worden onder andere een nieuw dak met 

isolatie en waar nodig geïsoleerde panelen aangebracht en worden ramen, deuren en 

schuren vervangen. 

 

Met deze ingreep zijn de woningen weer voor 35 jaar in goede staat. Voor bewoners 

bestaat de mogelijkheid om (individueel) te kiezen voor het plaatsen van ongeveer  

8 zonnepanelen, waarbij een label A+ (Energie-Index 0,79) ontstaat (scenario A+). 

Hierdoor bespaart u nog meer energie. Dit combinatiescenario is in augustus 2017 

voorgelegd aan het bestuur.  

 

Positief bestuursbesluit 

Het bestuur van Portaal neemt na iedere fase een besluit over het 

project. We hebben goed nieuws. Het bestuur heeft een positief besluit 

genomen over het bovengenoemde combinatiescenario. Dit houdt in 

dat dit scenario verder uitgewerkt wordt. We gaan dus de volgende 

fase in, de ontwikkelfase. Ook binnen deze fase gebeurt een hoop.  

 

 

Binnenkort vindt een aannemersselectie plaats. Daarna wordt gewerkt aan een 

definitief ontwerp. We werken ook aan een draagvlakmeting waarbij wij u als bewoner 

vragen om in te stemmen met ons renovatievoorstel en het bijbehorende sociaal plan. 

In een sociaal plan leggen verhuurder en huurders de rechten en plichten tijdens de 

renovatie vast.  
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Contact 

Annemieke de Bruin 

(sociaal projectleider) 

info@portaal.nl 

0800 – 767 82 25. 

Als u mobiel belt,  

gebruikt u dan  

0318 – 89 89 89. 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van  

(huur) eengezinswoningen 

aan de Dr. Plesmanlaan, 

Klokjeslaan, Maarten 

Harpertszoon Trompstraat, 

Jan van Galenstraat, 

Kortenaerstraat, 

Evertsenstraat, Karel 

Doormanplein 
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Uitgangspunten 

 

 Met een draagvlakmeting wordt duidelijk of huurders het plan steunen. Het is 

namelijk wettelijk vastgelegd dat ten minste 70% van de bewoners met de 

renovatie moeten instemmen.  

 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. 

 

Woonlastenwaarborg 

De plannen zijn straks onder te 

verdelen in groot onderhoud en 

verbeteringen (renovatie). Onder 

groot onderhoud vallen 

werkzaamheden die technisch 

noodzakelijk zijn zoals reparaties 

en het vervangen van dakramen, 

goten en regenpijpen. Daarvoor 

wordt geen huurverhoging 

berekend. Voor de verbetering 

(renovatie) wordt straks wel een 

huurverhoging berekend. Deze 

verbeteringen zoals dakisolatie en 

HR++ glas, zorgen voor meer 

comfort en energiebesparing.  

 

Op basis van het huidige gemiddelde verbruik van de woningen in dit project en de 

maatregelen die Portaal wil nemen, is berekend hoeveel er naar verwachting 

gemiddeld op jaarbasis kan worden bespaard op de energierekening. Bij 

gelijkblijvende omstandigheden is de te verwachte gemiddelde energiebesparing 300 

euro per woning.  

 

Portaal berekent de huurverhoging op basis van de woonlastenwaarborg en niet op de 

investering die Portaal doet. De woonlastenwaarborg is door Aedes en de Woonbond 

gezamenlijk ontwikkeld. Het is een instrument om huurders het vertrouwen te geven 

dat energiebesparende maatregelen werkelijk tot lagere woonlasten leiden. Hierbij 

wordt normaal gesproken afgesproken 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 en 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 van 300 euro per jaar 

komt dit neer op een huurverhoging van 12,50 euro per maand voor scenario A. Wilt u 

zonnepanelen laten plaatsen zodat u nog meer energie bespaart, dan betaalt u voor 

de zonnepanelen (scenario A+) een vast bedrag van 2,00 euro per paneel per maand.  
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Klankbordgroep 

De overleggen met de klankbordgroep ervaren wij als positief. Wij waarderen het dat 

bewoners met ons mee willen denken en praten. Zo betrekken wij de klankbordgroep 

ook bij de aannemersselectie en praten wij met de klankbordgroep verder over het 

renovatievoorstel en sociaal plan.  

 

Onderstaande leden maken deel uit van de klankbordgroep: 

 

Mevrouw Knopper  Maarten Harpertszn Trompstraat 20 

De heer van der Linden  Maarten Harpertszn Trompstraat 7 

De heer en mevrouw Schut Jan van Galenstraat 9 

Mevrouw van Elteren  Karel Doormanplein 7 

De heer en mevrouw Lancee  Dr. Plesmanlaan 11 

De heer en mevrouw Leeflang  Dr. Plesmanlaan 13 

De heer Keurentjes  Klokjeslaan 46 

Mevrouw Christ   Klokjeslaan 44 

 

Het vervolg 

De komende maanden werken we aan een definitief ontwerp richting de 

draagvlakmeting. Dit doen wij samen met een aannemer. Wij vragen drie aannemers 

om een plan van aanpak te maken en prijsopgaaf te doen. Daarna geven deze drie 

aannemers een presentatie bij Portaal. Op basis van de ingediende stukken en de 

presentaties worden de aannemers beoordeeld. Enkele leden van de klankbordgroep 

sluiten aan bij de presentaties van de aannemers. De bevindingen van de 

klankbordgroep neemt Portaal mee in de beoordeling van de aannemers.  

 

Het kan zijn dat u in het kader van de aannemersselectie en het plan van aanpak dat 

zij maken, medewerkers van de geselecteerde aannemers in de wijk ziet lopen.  

 

Als duidelijk is welke aannemer de opdracht krijgt, werken we de plannen verder uit. 

Wij willen daarover graag met u van gedachten wisselen om te weten of we op de 

goede weg zitten. Als het zover is ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor een 

bijeenkomst. In de loop van januari 2018 verwachten wij een draagvlakmeting uit te 

voeren. Stemt meer dan 70% van de bewoners in, dan gaan we de realisatiefase in en 

verwachten we in het 2e kwartaal van 2018 te starten met de uitvoering van het project.  

 

Onderzoek kruipruimte 

Enige jaren geleden is bij een groot 

aantal woningen in de kruipruimte een 

schimmelbehandeling uitgevoerd en is de 

vloer vervangen. Portaal heeft opdracht 

gegeven aan de firma Lagerwey om bij 

vier woningen een steekproef uit te 

voeren om te onderzoeken hoe de 

huidige situatie is.  

 

 

Deze steekproeven staan gepland op 11,12,13 en 16 oktober 2017. Het kan zijn dat u 

benaderd wordt door de firma Lagerwey om mee te werken aan deze steekproef. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw1rCnw7jWAhXFLlAKHQtbAUMQjRwIBw&url=http://www.fantv.nl/klus/materialen/17962-kruipruimte-ventileren-zeer-verstandig&psig=AFQjCNFgTUy-P-ZwwZjjxc0AyV9ZvAP1Ww&ust=1506160493211571
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Er zijn 21 woningen in het project waarbij in de kruipruimten (nog) geen 

schimmelbehandeling uitgevoerd is. Schimmels en insecten kunnen houten balken 

en/of vloeren aantasten. Vooruitlopend op de renovatie moeten de kruipruimten van 

deze woningen onderzocht worden op de aanwezigheid van schimmels en insecten. 

Portaal heeft de fima Lagerwey opdracht gegeven om deze inspecties uit te voeren. 

Ook deze inspecties staan gepland op 11,12,13 en 16 oktober 2017. Per woning duurt 

de inspectie ongeveer 2 uur. Firma Lagerwey maakt zelf een afspraak met u. 

 

De 21 woningen zijn: 

Maarten Harpertszn Trompstraat 2 t/m 26 (met uitzondering van nummer 24 en 26). 

Karel Doormanplein 3 t/m 8 (met uitzondering van nummer 1 en 6). 

  

Vragen? 

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij Annemieke de Bruin via het algemene nummer 

van Portaal 0800 – 767 82 25. Als u mobiel belt, gebruikt u dan 0318 – 89 89 89.  

Als zij niet direct bereikbaar is, dan neemt zij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

 


