
 
 
 

 
 
 

BEWONERSINFORMATIE        Utrecht, februari 2018 
T.a.v. ((naam bewoner)) 
((adres bewoner)) 
((postcode bewoner)) 
 
 
Betreft: Onderhoud aan uw woning 

 
 
Geachte ((naam bewoner)), 
 
Met deze brief informeren Portaal en VIOS Bouwgroep u over de komende onderhoudswerkzaamheden 
aan uw woning en gebouw.  
 
Aanleiding 
Aanleiding voor het uit te voeren onderhoud zijn klachten over de riolering; zoals verstoppingen en 
stankoverlast. Portaal en VIOS hebben een plan ontwikkeld om onder andere deze klachten op te 
lossen. Daarnaast  is onderhoud aan uw woning/gebouw noodzakelijk. 
 
Wat gaan we doen 

• Aanpassen of vervangen van de riolering.  

• Vervangen van open verbrandingstoestellen, zoals kachels en geisers, door een cv-ketel. 

• Plaatsen van een mechanische ventilatie – als deze er nog niet zit. 

• De voordeur en ramen kijken we na en passen ze aan volgens het politie keurmerk veilig wonen.  

• Isoleren van het dak. Dit doen we van buitenaf. 

• Indien nodig vervangen van uw keuken, badkamer en/of toilet. 
 
U betaalt geen huurverhoging voor deze werkzaamheden! 
 
Huisbezoek 
Voordat we starten komen we eerst bij u op huisbezoek. Wij maken dan een opname van uw woning. 
Hiervoor komen een aantal medewerkers van VIOS (3-4 mensen) bij u langs. Zo kunnen we bepalen  
welke werkzaamheden we in uw woning moeten uitvoeren.  

• We beoordelen de huidige staat van uw woning, waaronder keuken, badkamer en toilet; 

• We onderzoeken de huidige riolering; 

• We brengen de zelf aangebrachte voorzieningen in kaart.  
 
Ook hopen wij tijdens deze afspraak meer over uw persoonlijke situatie te horen. Wat vindt u belangrijk? 
Heeft nog vragen en/of zorgen over het geplande onderhoud? 
 
Tussen maandag 26 februari 2018 en vrijdag 23 maart 2018 vinden de huisbezoeken plaats. Wij 
maken hiervoor een afspraak met u. De huisbezoeken duren ongeveer 45 minuten.  
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze brief vragen heeft. Daarom hebben wij op de 
volgende data en tijdstippen een inloopspreekuur.  
 

 

• Donderdag 1 maart  tussen 10.00 uur en 13.00 uur 

• Dinsdag 6 maart tussen 16.00 – 18.30 uur 
 
Locatie: De Vondel op de Vondelstraat 51 

 



 
 
 

 
 
 
Planning van de werkzaamheden 
De werkzaamheden aan het complex starten naar verwachting in oktober 2018. Uiteraard moeten dan 
de vergunningen in orde zijn. We hopen voor de bouwvak van 2019 klaar te zijn.  
 
De werkzaamheden in uw woning duren circa 3 weken. U kunt in deze periode in uw woning blijven 
wonen. Als wij in uw woning de keuken, badkamer en/of toilet vervangen, dan zorgen wij voor tijdelijke 
voorzieningen. Denk hierbij aan een noodkeuken, voorzieningen om te douchen en een 
toiletvoorziening. Hierover ontvangt u te zijner tijd meer informatie.  
 
We verwachten voor de zomer van  2018 te kunnen vertellen welke werkzaamheden we in de woning 
uitvoeren. Wij geven dan ook de verwachtte planning én hoe lang de werkzaamheden in uw woning 
duren.  
 
Bewonersbegeleiding 
Laura Werner is uw bewonersbegeleider. U kunt bij haar terecht met al uw vragen. Laura is tijdens de 
inloopspreekuren en bij de huisbezoeken aanwezig. 
 
Laura is te bereiken: 

• per email via schilderskwartier.maarssen@vios-bouw.nl,  

• Of telefonisch op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur op   
06-24 35 03 39.  

 
 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan bent u van harte welkom op het 
inloopspreekuur. 
 
Met vriendelijke groet,            
 
Namens het projectteam Portaal en VIOS 
 


