
Veel gestelde vragen renovatieproject Karel Doormanplein e.o.  
 
 
Waarom wordt de huur verhoogd? 
Portaal verhoogt de huur omdat naast het onderhoud uw woning verbeterd wordt. Uw woning wordt 
extra geïsoleerd en voorzien van een energiebesparende installatie. Voor het onderhoud rekent 
Portaal geen huurverhoging. Voor de energiebesparende maatregelen wel. Zoals u in het 
informatieboekje kunt lezen hanteert Portaal de Woonlastenwaarborg. Verandert uw gezinssituatie 
niet en blijft uw verbruiksgedrag hetzelfde, dan mag u een besparing verwachten. Het uitgangspunt is 
dat iedere bewoner er in woonlasten (huur + energiekosten) op vooruit gaat. 
 
Als blijkt dat minder dan 70% van de bewoners niet akkoord gaat met het renovatieplan, voert 
Portaal dan wel onderhoud uit? 
Het project gaat dan niet door. Alle werkzaamheden die omschreven staan in het informatieboekje en 
zijn besproken tijdens de bewonersbijeenkomst worden niet uitgevoerd.  
 
Moet ik zelf mijn zonnescherm verwijderen? 
Normaal gesproken moet een huurder het zonnescherm zelf verwijderen als Portaal werkzaamheden 
aan de gevel verricht. Binnen dit project biedt Portaal aan om dit voor u te doen. Wij verwijderen het 
zonnescherm, slaan het zonnescherm op en plaatsen het zonnescherm na de werkzaamheden weer 
terug. Als het zonnescherm zo oud is, en de kans bestaat dat deze stuk gaat, dan wordt dit vooraf met 
u besproken. 
  
Jullie verwijderen de schoorstenen en zetten het huidige ventilatiekanaal dicht. Waar moet ik 
mijn afzuigkap op aansluiten? 
Portaal biedt kosteloos een voorziening aan waardoor de ‘vuile’ lucht naar buiten afgevoerd wordt. 
Tijdens het huisbezoek wordt bekeken wat dit voor uw woning en in uw situatie betekent. 
  
Waarom brengen jullie ventilatie aan? 
Bij goede isolatie hoort ook goede ventilatie. Door goede isolatie van woningen wordt minder energie 
verbruikt en bespaart u geld. Als er goed geïsoleerd wordt maar onvoldoende geventileerd, ontstaat 
een ongezond leefklimaat. Om dit te voorkomen worden boven in de ramen ventilatieroosters 
geplaatst en wordt een mechanisch ventilatiesysteem inclusief warmtepomp (Ecolution) aangebracht. 
Hiermee wordt gezorgd voor een constante luchtcirculatie en bestaat er zekerheid voor wat betreft een 
goede luchtkwaliteit in de woning.  
 
De Ecolution is vrij groot. Is er geen kleiner model? 
Er bestaat een Ecolution met of zonder boilervat. Het projectteam heeft gekozen voor de grotere 
uitvoering met een boilervat. Zo heeft u óók in de zomer profijt van de Ecolution en bespaart u het 
hele jaar door energie.  
 
Wie zorgt voor het onderhoud van de Ecolution? 
Het toekomstige onderhoud van de Ecolution wordt verzorgd door Portaal en gelijktijdig uitgevoerd 
met het onderhoud aan de cv-ketel. 
  
Ik heb een kamerthermostaat ‘TOON’. Werkt deze straks nog? 
Bewoners met een ‘Toon’ kunnen deze behouden. Toon werkt straks ook. Deze functioneert in 
combinatie met de cv-ketel en warmtepomp. De installateur die de Ecolution aanbrengt zorgt ervoor 
dat een correct werkend systeem wordt achtergelaten. 
 
Hoe worden de ventilatiebuizen afgewerkt? 
De ventilatiebuizen worden afgetimmerd met een koof. Deze koof schilderen wij netjes af. In de 
proefwoning aan de Evertsenstraat 11 kunt u bekijken hoe dit afgewerkt is. 
  
Wordt mijn badkamer, keuken en/of toiletruimte verbeterd? 
Tijdens het huisbezoek wordt bepaald of uw badkamer, douche en/of toiletruimte nog technisch in 
orde is en voldoet aan de kwaliteitstandaard van Portaal. Mocht dit niet zo zijn, dan bespreken wij 
tijdens het huisbezoek wat er gaat gebeuren. 
  
 



Hoe wordt de kleur van de voordeur bepaald? 
De bewoners kunnen in overleg per blok kiezen voor een kleur (keuze uit vier kleuren) voor de deuren. 
Na de draagvlakmeting weten wij of het project doorgaat. Wij versturen u dan een antwoordformulier 
waarop u kunt aangeven naar welke kleur uw voorkeur uitgaat. Het antwoordformulier stuurt u terug 
en de kleur met de meeste stemmen wordt per blok aangebracht. 
  
Mijn berging wordt vervangen. Blijft mijn tuin voor iedereen toegankelijk tijdens de 
werkzaamheden? 
Nee, tijdens de werkzaamheden sluit de aannemer uw tuin af met bouwhekken. 
  
Kan er een groter dakraam geplaatst worden? 
Na de draagvlakmeting weten wij of het project doorgaat. We werken dan in overleg met de 
klankbordgroep enkele opties uit die we dan graag aan de bewoners aanbieden. Op dit moment zijn 
de te kiezen opties dus nog niet bekend. Maar waarschijnlijk is het straks mogelijk om tegen een 
éénmalige betaling een groter dakraam te laten plaatsen. We doen ons best om de opties tegen een 
redelijke meerprijs aan te bieden. Voordat de werkzaamheden aan uw woning starten, ontvangt u hier 
ruim van tevoren informatie over.  
 
Waarom wordt het kozijn bij de voordeur niet vervangen? Gelijk met een nieuwe voordeur? 
De voordeurkozijnen die bij de allereerste inspecties door de aannemer zijn gecontroleerd waren nog 
van goede kwaliteit. Als tijdens het huisbezoek blijkt dat het voordeurkozijn van uw woning niet op een 
goede manier te herstellen is, dan plaatsen wij een nieuw kozijn. 
 
Heb ik recht op meer huurtoeslag omdat mijn huur hoger wordt na de renovatie? 
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). 
 
 


