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Straatbeeld Waalkazerne Nijmegen 

Portaal heeft gehoord dat veel bewoners in uw 
buurt een betere geïsoleerde woning willen. 
Gewoon minder tocht en meer warmte en in de 
zomer juist koeler. Daarom willen wij uw woning 
verbeteren en het comfort verhogen. Dit betekent 
dat vele tocht- en koudeklachten worden opgelost.

Wij adviseren u deze informatie goed te bewaren. 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, twijfelt u 
dan niet en neemt u gerust contact met ons op. 
Onze contactgegevens staan achterin dit 
renovatievoorstel. 

Modernisering Waalkazerne
Het complex Waalkazerne ligt in een fijne woonwijk 
midden in het centrum van Nijmegen. Om dit zo te 
houden willen we de woningen moderniseren. 

De Variabele is al een tijd bezig met de 
voorbereidingen van het onderhoudsproject in uw 
wijk. Zij hebben bouwtechnische onderzoeken 
uitgevoerd en zo is het uiteindelijke 
renovatievoorstel tot stand gekomen. De 
contactpersonen van De Variabele zijn al bij u thuis 
geweest om te kijken wat er in uw woning 
vernieuwd moet worden. 

Al met al gaan we een onderhoudsplan uitvoeren 

dat ervoor moet zorgen dat u met meer plezier in 
uw woning en wijk woont en dat de 79 woningen in 
de wijk Waalkazerne er weer mooi bij staan!

Klankbordgroep
Bij de voorbereiding van de plannen zijn veel 
partijen betrokken. De bewoners hebben zich 
vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Met 
deze klankbordgroep voeren we regelmatig 
overleg. Ook tijdens de uitvoering van het project 
blijven we in gesprek met de bewoners.

Wat houdt het project in?
Met de renovatie willen wij ervoor zorgen dat de 79 
woningen Waalkazerne de komende 25 jaar weer 
vooruit kunnen. Daarvoor voeren we verschillende 
werkzaamheden uit. 

De renovatie bestaat uit een combinatie van 
werkzaamheden aan de buitenkant van uw woning 
en aan de binnenkant van uw woning. Het gaat om 
onderhoud dat ‘gewoonweg’ uitgevoerd moet 
worden om de woning netjes te onderhouden. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de vervanging van 
badkamer, toilet en keuken na de vastgestelde 
gebruikstijd. Daarnaast nemen we energetische 
(isolatie-)maatregelen om uw wooncomfort te 
verbeteren en de woningen van energielabel C of D 

Dit renovatievoorstel gaat over de woningverbetering voor alle 
79 beneden- en bovenwoningen in het complex Waalkazerne 
in Nijmegen. In dit voorstel vindt u alle informatie die te maken 
heeft met de werkzaamheden, die we willen uitvoeren in en aan 
uw woning.

Inleiding
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te verbeteren naar energielabel A. Na het 
aanbrengen van isolerende maatregelen aan het 
dak, spouwmuren en beglazing zal uw woning een 
stuk energiezuiniger zijn!  

Ook zorgen wij ervoor dat de woningen worden 
verbeterd voor wat betreft de brandveiligheid, 
ventilatie, inbraakveiligheid, houtrot, en de 
groepenkasten in de meterkasten.

Akkoordverklaring
Voordat wij starten vragen we uw medewerking. 
Voor het uitvoeren van de noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden heeft Portaal geen 
toestemming van u nodig. Als huurder bent u 
wettelijk verplicht om mee te werken aan het 
onderhoud van uw huurwoning. 

In dit plan voeren we ook verschillende extra 
maatregelen uit om de kwaliteit van uw woning te 
verbeteren en de woningen geschikt te maken voor 
de komende 25 jaar. Hiervoor vragen we uw 
instemming met de plannen, die u in dit 
renovatievoorstel leest. 

U ontvangt samen met dit renovatievoorstel een 
antwoordformulier om uw keuze aan ons door te 
geven. De werkzaamheden gaan door als 70% of 
meer van de bewoners instemt met dit voorstel. 

Als minder dan 70% van de bewoners instemt, dan 
gaat het plan, zoals het er nu ligt niet door. 

Modelwoning
Om u te laten zien wat er in en aan uw woning 
gebeurt, hebben wij een modelwoning gemaakt 
aan de Bottelstraat 38. Alle bewoners worden 
persoonlijk uitgenodigd om hier te komen kijken 
naar de diverse werkzaamheden en verbeteringen. 
Zo heeft u een goed beeld waar u ‘ja’ tegen zegt.

Portaal
Juni 2018 

Als er 70% of meer van de bewoners instemt, 
komt de bewonersbegeleider ruim voor de start 
bij u thuis om de werkzaamheden en de 
planning met u persoonlijk te bespreken.

Plaatsen nieuw glas in de woning  
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1 Wat gaat er allemaal gebeuren ?
Verbeteringen in uw woning
De woning waarin u woont is goed, maar inmiddels verouderd. 
Denk hierbij aan de isolatie, het energieverbruik, de vocht- 
en tochtproblemen en de uitstraling. Daarom willen wij de 
volgende werkzaamheden gaan uitvoeren. Zodat u daarna 
een comfortabel en energiezuinig huis heeft. Door de goede 
ventilatie zijn er geen tocht- en vochtproblemen meer. 
1.1 Isolerende werkzaamheden 

1.1.1 Spouwmuurisolatie
In de buitengevels van uw woning brengen we 
isolatie aan. In het buitenmetselwerk worden gaten 
geboord volgens een patroon waardoor de 
isolatiekorrels (met lijm) tussen de binnen- en de 
buitenmuur worden gespoten. 

Wanneer de ruimte gevuld is, worden de gaten 
weer dicht gemaakt in de kleur van het voegwerk. 
Dit gebeurt van buitenaf. Hinder van het boren is 
aanwezig.

1.1.2 Dakisolatie (hellend dak) 
Het hellende dak van de woningen wordt voorzien 
van een isolatiepakket. Dit gebeurt van buitenaf. 
Deze isolatie zorgt ervoor dat er veel minder 
warmte door de dakconstructie naar buiten 
verdwijnt en dat in de zomer de woning veel 
minder snel opwarmt. 

De bestaande dakpannen worden verwijderd en 
isolatieplaten worden aangebracht. De bestaande 
dakpannen worden hergebruikt. Slechte of kapotte 
pannen worden door nieuwe pannen vervangen. 
De nieuwe pannen worden zodanig verdeeld 
tussen de oude pannen, dat deze geen 
beeldvervorming geven op het dak. Ook worden er 
in het dak voorzieningen aangebracht om 
brandoverslag naar naastgelegen woningen te 
voorkomen. 

Daarnaast wordt bij de bovenwoningen de positie 
van de rookgasafvoer van de CV ketel nader 
bekeken. In verband met de aanwezigheid van het 
ventilatierooster in de ramen wordt deze verplaatst 
naar boven het dakkapel. Dit betekent dat de 
afvoer langs het schuine dak omhoog wordt 
gebracht. De rookgasafvoer wordt afgewerkt met 
een houten aftimmering, die standaard wit wordt 
geschilderd.

1.1.3 Beglazing
In uw woning wordt het enkelglas vervangen door 
dubbel glas. Er wordt HR++-beglazing geplaatst. Dit 
is een extra isolerende dubbele beglazing. Ook 
worden er ventilatieroosters in het glas geplaatst. 
Met deze roosters wordt het mogelijk om te 
ventileren in de vertrekken. De kozijnen worden 
nagekeken op houtrot en als dit aanwezig is, wordt 
dit hersteld. Hierna worden de kozijnen 
geschilderd. 

1.2 Deuren en Ramen

1.2.1 Voordeur
De voordeur wordt 
vervangen door een type 
houten deur met aan de 
bovenzijde met isolerend 
(HR++)-glas. De voordeur 
wordt voorzien van 
hang- en sluitwerk en 
voldoet aan het Politie 
Keurmerk Veilig Wonen. 

  
1.2.2 Draairamen en achterdeuren 
Alle draairamen in de woning worden vervangen. 
De draairichting blijft zoals het nu is. 

De achterdeuren worden gecontroleerd en, 
afhankelijk van de technische staat van de deur en 
het hang- en sluitwerk, vervangen. Als er aan de 
binnenkant van de ramen houtrot aanwezig is, dan 
wordt dit hersteld en in de grondverf afgewerkt.

1.2.3 Kierdichting 
Gelijktijdig met het aanbrengen van nieuwe ramen 
en het plaatsen van isolerend glas wordt de 
kierdichting gecontroleerd en daar waar nodig 
vervangen. Bij de deuren en de ramen worden de 
tochtstrippen vervangen. Als er geen tochtstrips 
aanwezig zijn, worden deze aangebracht. 

De woningen in de Waalkazerne maken deel uit 
van het beschermde stadsaanzicht in de 
benedenstad van Nijmegen. De kleurstelling van 
de woningen en de type voordeuren wordt in 
overleg met de gemeente Nijmegen bepaald. 
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1.3 Ventilatie

In de woning wordt mechanische ventilatie 
aangebracht. Dit wil zeggen dat lucht en vocht 
automatisch naar buiten worden gebracht. Deze 
voorziening wordt aangebracht in de keuken, de 
badkamer en als dat technisch mogelijk is ook in 
het toilet. De luchtsensor voor de ventilatie komt 
bij de thermostaat in de woonkamer te hangen. De 
vochtsensor voor de badkamer/toilet en de keuken 
zit in de ventilatiebox. Voor een goede luchttoevoer 
worden in alle woningen ventilatieroosters in de 
gevelkozijnen aangebracht. Zo komt verse lucht de 
woning binnen. De combinatie van afzuigpunten en 
ventilatieroosters zorgt in de woning voor een 
goede luchtcirculatie. Om een goede luchtcirculatie 
te krijgen in alle vertrekken worden de 
binnendeuren aan de onderzijde iets ingekort. Zie 
ook bijgaande afbeelding voor de werking van het 
ventilatiesysteem.

Omdat elke woning anders is, is het vooral 
maatwerk, dat we gaan toepassen. Bij de 
benedenwoningen is het noodzakelijk dat voor de 
aansluiting van de ventilatie leidingen tegen het 
plafond worden geplaatst. De leidingen worden 
afgewerkt met een houten aftimmering, die 
standaard wit wordt geschilderd. Bij de 
bovenwoningen wordt dit, als dit mogelijk is, achter 
het knieschot aangebracht. De mogelijkheden 
worden per woning samen met de bewoner 
besproken.

Duco	CO2 System

Ventileren is belangrijk om schimmel in uw 
woning te voorkomen. Als een woning slecht 
geventileerd wordt, kan dit klachten geven zoals 
benauwdheid, hoesten, hoofdpijn, slijmvorming 
of een chronische neusverkoudheid. We 
verwachten dat de mechanische ventilatie 
bijdraagt aan een prettig en gezond leefklimaat.

1.4 Schilderwerk

De bestaande houten deuren en kozijnen en het 
overstek van het dak worden gecontroleerd op 
houtrot. Daar waar dit aanwezig is, wordt dit 
hersteld. De houten gevelonderdelen worden aan 
de buitenzijde voorzien van een nieuwe 
kleurstelling. De kleuren zijn veel frisser en met de 
gemeente afgestemd, omdat u woont in een 
beschermd stadsgezicht.

     

Ossenbloedrood
Voordeur (binnen- en buitenzijde) 

Mergelwit 
Kozijnen (buitenzijde), onderkant goot

Monumentengroen 
Draaidelen (binnen- en buitenzijde), voorkant goot

In de modelwoning, Bottelstraat 38, kunt u de 
kleuren van de diverse onderdelen zien.

Luchtsensor	
(komt in de woonkamer)

nieuwe uitstraling

bestaande uitstraling
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Als het technisch noodzakelijk is óf het is 
verouderd, bieden wij u een nieuwe badkamer en/
of toilet en/of keuken aan. U bent niet verplicht om 
hiervan gebruik te maken, als u bijvoorbeeld op ziet 
tegen de overlast. Tijdens de huisbezoeken is 
beoordeeld of uw badkamer en/of toilet en/of 
keuken technisch in orde zijn. In de begeleidende 
brief bij dit renovatievoorstel staat vermeld of uw 
woning voor vervanging in aanmerking komt.  

Keuken
Als de keuken wordt vervangen krijgt u standaard 
drie onderkasten, drie bovenkasten en een 
kunststof aanrechtblad. In de vernieuwde keuken 
wordt het tegelwerk standaard boven het 
aanrechtblok en achter het kooktoestel 
aangebracht. De hoogte van het nieuwe 
keukenblok wordt in overleg met u bepaald op 90 
of op 95 cm. De muur boven de tegels wordt wit 
gesausd. Bij aanwezigheid van een andere 
afwerking boven het tegelwerk wordt dit nader 
bekeken in de uitvoering.  

Badkamer
Het sanitair in uw badkamer wordt geheel 
vernieuwd. U krijgt een nieuwe wastafel met een 
nieuwe kraan, een spiegel en een planchet. De 
douchehoek wordt voorzien van een nieuwe kraan 
met een verstelbare douchekop op een glijstang. 

De leidingen van de badkamer / toilet worden 
zoveel mogelijk in de wand weggewerkt. Dat 
betekent dat de wand- en de vloertegels vervangen 
worden in de door uw gekozen kleur en afwerking 
binnen het basispakket. De wandtegels worden tot 

Onderhoud in uw woning

aan het plafond aangebracht. Het plafond wordt 
gesausd in de kleur wit (RAL 9010).

WMO-voorzieningen
Wandbeugels of dergelijke vanuit de WMO, die aan 
de wand bevestigd zijn, worden gedemonteerd 
door De Variabele. Nadat de werkzaamheden klaar 
zijn, worden de WMO-voorzieningen in overleg met 
u weer op de juiste hoogte bevestigd.

Toilet
In het vernieuwde toilet krijgt u nieuwe tegels en 
een nieuwe toiletpot. Bij vervanging van het toilet 
wordt rekening gehouden met wat er nu zit. Heeft 
u nu een verhoogd toilet, dan krijgt u in de nieuwe 
situatie ook een verhoogd toilet. In het toilet 
worden de wandtegels aangebracht tot 1,20 meter 
boven de afgewerkte vloer. Het plafond en de 
muur worden wit (RAL 9010) gesausd.

Keuzemogelijkheden 
Portaal biedt u verschillende keuzes voor de 
afwerking van uw badkamer, toilet en keuken. U 
heeft de keuze uit kleur en maat van de tegels, 
kleur van de keukenkasten, het aanrechtblad en de 
soort handgrepen. In de modelwoning tonen wij u 
de verschillende keuzes voor de afwerking. De 
keuzes uit het basispakket zijn kosteloos. Een 
luxere afwerking is mogelijk, dan betaalt u eenmalig 
een bijdrage aan De Variabele.

Voordat de Variabele start met de werkzaamheden, 
neemt de bewonersbegeleider de 
keuzemogelijkheden graag met u door. 

1.5 Meterkast

De huidige groepenkast in uw meterkast wordt 
gecontroleerd. Voldoet uw groepenkast niet aan de 
huidige eisen, dan wordt deze vervangen door een 
nieuwe groepenkast. 

1.6 Brandwerende voorzieningen

In de benedenwoningen worden de 
leidingdoorvoeringen naar de bovenwoningen 
gecontroleerd en waar nodig brandwerend 
afgewerkt. Het gaat om het plafond in de 
meterkast, de keuken en badkamer.

1.7 Rookmelders

Als preventie voor de brandveiligheid worden er 
twee rookmelders (aangesloten op het lichtnet) in 
uw woning geplaatst.

1.8 Gasleiding

De gasleiding wordt gecontroleerd en daar waar 
nodig vervangen.
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2 Wanneer worden de 
werkzaamheden uitgevoerd?
2.1 Planning algemeen

Als minimaal 70% van de bewoners akkoord is met 
het renovatievoorstel, starten we in het najaar van 
2018 met de uitvoering van de werkzaamheden. 
De werkzaamheden zijn naar verwachting in de 
lente van 2019 klaar. Dit is uiteraard onder 
voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, 
zoals bijvoorbeeld winters weer.

Voorbereidende werkzaamheden 
U heeft al kennisgemaakt met het projectteam van 
de Variabele. Zij hebben alle woningen bezocht. 
Vooruitlopend op de start van het onderhoud voert 
De Variabele werkzaamheden uit. Denk 
bijvoorbeeld aan het maken van de modelwoning 
(Bottelstraat 38), het inmeten van de ramen en 
deuren en straks de inrichting van de bouwplaats. 

Werkzaamheden keuken/badkamer/toilet
Er wordt naar verwachting in het najaar gestart met 
de werkzaamheden bij de eerste woningen. De 
bewoners van deze woningen worden tijdig (vier 
weken van te voren) op de hoogte gebracht met 
een persoonlijk gesprek door de 
bewonersbegeleider.

Belangrijk: Om overlast te beperken en uw 
woning leefbaar te houden, zullen de 
werkzaamheden aan keuken/badkamer/toilet 
niet tegelijkertijd plaatsvinden met de 
werkzaamheden voor de woningverbetering.

Werkzaamheden ten behoeve van 
woningverbetering
De werkzaamheden aan de buitenzijde van de 
woningen worden daarna/daarvoor opgestart. Als 
eerste worden er rondom de gevels steigers 
geplaatst om het onderhoud, zoals omschreven te 
kunnen uitvoeren aan het hellende dak en de 
gevel. 

Volgorde
De aanpak van de woningen verloopt in hoofdlijn 
volgens de bijgevoegde volgorde (zie pagina 16, 
figuur 1).  Dit kan afwijken bij wijzigingen, die 
voortkomen uit de persoonlijke gesprekken, 
danwel onvoorziene omstandigheden. 

2.2 Planning woning

De werkzaamheden aan de buitenzijde van uw 
woning omvatten ongeveer 20 werkdagen (inclusief 
het opbouwen en weghalen van de steigers).

Als u gebruik maakt van het aanbod  van een 
nieuwe Keuken, Badkamer en Toilet, dan moet u 
rekening houden dat hiervoor maximaal 10 
werkdagen nodig zijn om dit realiseren. 

Komt uw woning hiervoor niet in aanmerking, of 
maakt u geen gebruik van dit aanbod1, dan zijn er 4 
werkdagen nodig om de werkzaamheden in uw 
woning uit te voeren. Afhankelijk van de dag 
waarop in uw woning gestart wordt, betekent dit 
dat de binnenwerkzaamheden inclusief het 
weekend maximaal 6 dagen kunnen duren.

1. Dit is alleen van toepassing, als dit ook zo in de begeleidende 
brief aan u is verwoord.
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Figuur 1  Volgorde van aanpak van de woningen

Blok 1   Kloosterstraat - Bottelstraat
Blok 2  Papengas - Kloosterstraat - Observantenstraat
Blok 3  Oude Havenstraat - Kloosterstraat - Observantenstraat
Blok 4  Oude Havenstraat - Kloosterstraat - Bottelstraat
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2.3 Volgorde

Voor de uitvoering van de woningen wordt 
uitgegaan dat er ongeveer 17 woningen 
tegelijkertijd in de steigers staan. Voor de 
binnenwerkzaamheden wordt er in ongeveer 9 
woningen tegelijkertijd gewerkt aan de Keuken, 
Badkamer en Toilet.

Voor de uitvoering wordt de volgende volgorde van 
aanpak van de woningen aangehouden. 

We werken met deze volgorde om er voor te 
zorgen dat er niet aan beide zijden van de straat 
een steiger staat opgesteld. (De steigers staan aan 
één kant van de straat).Hierdoor kunnen 
hulpverleningsdiensten, zoals brandweer en 
ambulance, de straten nog steeds op een goede 
manier bereiken. Verder is de straat goed 
bereikbaar en beloopbaar voor de bewoners van 
de woningen. 

Overzicht volgorde van de woningen



Aan de Oude Haven, bij het Papengas, 
stond de Papengaskazerne, 
vanaf 1892 Waalkazerne genoemd.  
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3 Wat zijn de financiële 
gevolgen voor u?
3.1 Gevolgen huur
 
Wij vinden goed en betaalbaar wonen belangrijk 
voor u. Daarom investeren wij in woningisolatie. De 
energielabeling van de woning gaat van label D-C 
naar A. Door deze renovatie kijgt u een 
energiezuinigere en comfortabelere woning. 

Na de renovatie kunt u lagere energielasten 
verwachten. Er wordt een besparing per maand (bij 
gelijkblijvend gebruik) verwacht van:
• benedenwoning    € 15,00 tot € 50,00
• bovenwoning         € 20,00 tot € 85,00
• eengezinswoning  € 30,00 tot € 70,00

Door middel van een huurverhoging betaalt u 
gedeeltelijk mee aan deze isolerende maatregelen. 

Ontvangt u nu huurtoeslag? Dan kunt u over de 
huurverhoging extra huurtoeslag aanvragen en 
heeft u meer voordeel. Geef uw nieuwe 
huurbedrag tijdig door aan de Belastingdienst. 

Kortom: u gaat meer huur betalen, maar 
uw besparing zal hoger zijn. Uw totale 
woonlasten dalen door deze renovatie.

Ingang huurverhoging
Een maand nadat de laatste woning van het blok is 
opgeleverd, gaat de huurverhoging in. 
Voorbeeld: Stel de laatste woning van het blok 
wordt op 15 juni opgeleverd, dan gaat de 
huurverhoging in op 1 augustus. We maken de 
lopende maand af en voeren de huurverhoging de 
daaropvolgende maand in.

Voor deze renovatie geldt de volgende 
huurverhoging: 

Benedenwoning
€ 9,00 per maand 

Bovenwoning en eengezinswoning
€ 17,50 per maand
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Huisbezoek met 
bewonersbegeleider Ruth Ebisch

Renovatie in bewoonde staat
De renovatie- en onderhoudswerkzaamheden die 
in dit renovatievoorstel beschreven staan, kunnen 
in bewoonde staat uitgevoerd worden. Dat 
betekent dat u tijdens de renovatie in uw woning 
kunt blijven wonen. Een renovatie geeft overlast 
voor u als bewoner. Wij beperken de overlast 
zoveel mogelijk. De maatregelen die wij treffen om 
de overlast voor u te beperken beschrijven we in 
dit Sociaal Plan.

4.1 Bewonersbegeleiding
 
Voor, tijdens en na de renovatie is de 
bewonersbegeleiding van De Variabele aanwezig 
en één bewonersbegeleider van Portaal 
bereikbaar. 

De bewonersbegeleiding van De Variabele is 
voor u hét aanspreekpunt voor alle vragen 
over dit renovatieproject.

Wij vinden het belangrijk dat u persoonlijk 
antwoord krijgt op uw vragen. Als het nodig is 
zoeken we samen met u naar passende 
oplossingen voor uw specifieke situatie. 

4.1.1 Huisbezoek
Voor de start van de werkzaamheden aan uw 
woning gaat De Variabele bij iedere bewoner langs 
voor een persoonlijk gesprek over het 
renovatievoorstel. 

Wij kijken of de informatie duidelijk is en u kunt 
vragen stellen over het renovatievoorstel. In het 
gesprek komen ook uw eventuele zorgen aan de 
orde, zodat wij daar bij uitvoering rekening mee 
kunnen houden. De afspraken met elkaar worden 
vastgelegd op een zogenaamd opnameformulier. U 
ontvangt een kopie van dit opnameformulier.

Wij vragen u om omstandigheden, zoals 
lichamelijke beperkingen en/of ziekte2, of 
anderszins bij het persoonlijk gesprek te melden. 
Samen met u wordt gezocht naar een passende 
oplossing binnen de mogelijkheden om de 
werkzaamheden zo goed mogelijk voor u te 
regelen.

2 We vragen u alleen die informatie te delen, die van belang is 
voor de uitvoering van de werkzaamheden.

4 Sociaal Plan
In het Sociaal Plan staan de rechten en plichten voor de 
bewoners, Portaal en De Variabele bij renovatie. 
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Wat mag u van De Variabele verwachten?

De medewerkers van De Variabele 

• Kunnen	zich	altijd	identificeren	met	een	geldig	identiteitsbewijs	/legitimatiebewijs.
• Stellen	zich	altijd	voor	en	vertellen	welke	werkzaamheden	worden	uitgevoerd.
• Gedragen	zich	altijd	als	gast.
• Roken	alleen	daar	waar	toegestaan	(niet	binnen).
• Gebruiken	niet	het	toilet	van	de	bewoner.
• Dekken	de	vloeren	in	uw	woning	af	in	de	ruimten	waar	gewerkt	wordt.	
• Als	alle	werkzaamheden	in	uw	woning	klaar	zijn,	wordt	de	afdekking	weer	weggehaald.
• Maken tijdens de werkzaamheden buiten gebruik van een bouwradio op een gepast 

geluidsniveau.	Bij	werkzaamheden	in	uw	woning	is	muziek	(via	mobiel)	toegestaan,	als	de	
bewoner	daartoe	geen	bezwaar	heeft.	

• Sluiten	tijdens	pauzes	en	na	werktijd	de	voordeur	van	uw	woning	af.
• Melden	veroorzaakte	schade	altijd	aan	de	bewonersbegeleider/uitvoerder.	
• Bellen	tijdens	het	werk	niet	privé	(met	uitzondering	van	noodgevallen).
• Laten	de	werkplek	elke	dag	opgeruimd	achter.
• Melden	bij	de	bewoner(s)	als	het	werk	klaar	is	en	informeren	of	alles	naar	wens	is	verlopen.
• Lossen	eventuele	tekortkomingen	altijd	op.
• Zorgen	voor	zo	min	mogelijk	overlast	(geluid	en	stof).
• Zorgen	dat	uw	woning	toegankelijk	blijft	tijdens	de	werkzaamheden.	
• Werken	van	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	7.30	uur	tot	16.30	uur.

In	het	geval	van	calamiteiten,	zoals	bijvoorbeeld	lekkage,	geen	elektra	of	water,	kunt	u	ons	24	
uur	per	dag	bereiken	op	een	noodnummer,	die	u	achterin	dit	renovatievoorstel,	bij	de	
contactinformatie,	vindt.

4.1.2 Spreekuur
Tijdens de werkzaamheden wordt er wekelijks een 
spreekuurmoment in de modelwoning (Bottelstraat 
38) gehouden. De bewonersbegeleiding 
beantwoordt dan graag uw vragen over de 
renovatie.

4.2 Wat mag u van ons verwachten? 

De werkzaamheden brengen overlast en ongemak 
met zich mee. Wij doen er alles aan om overlast 
zoveel mogelijk te beperken en houden zoveel 
mogelijk rekening met uw situatie. Toch is overlast 
in de periode dat er in en aan uw woning wordt 
gewerkt helaas onvermijdelijk. 

Welke overlast en ongemakken kunt u ervaren?
• Veelvuldig vakmensen in uw woning.
• Stof in uw woning.
• Geluidsoverlast door werkzaamheden.
• Inpakken of verplaatsen van (een deel van) uw 

meubels en spullen in de woning en in de tuin.
• Overlast voor uw huisdieren.
• Kou/ tocht tijdens de uitvoering
• Steigers bij uw woning en in de straat

Hoe beperken wij voor u zoveel mogelijk de 
overlast en ongemakken? 
• Uiterlijk 2 weken vóór start uitvoering krijgt u 

een dagplanning, met daarop aangegeven 
welke werkzaamheden in de woning 
plaatsvinden, waar ze plaatsvinden in de 
woning, welke overlast u kunt verwachten en 
wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.  

• De werkzaamheden laten wij zoveel mogelijk op 
elkaar aansluiten, zodat de periode van overlast 
voor u zo kort mogelijk wordt gehouden.

• Aan de voor- en achterkant van uw woning 
wordt niet tegelijkertijd gewerkt, zodat u altijd 
minimaal één ruimte hebt in uw woning waar 
geen werkzaamheden plaatsvinden.

• U krijgt afdekplastic om uw meubels te 
beschermen en als we aan het werk gaan 
worden de vloeren van uw woning afgedekt om 
beschadiging te voorkomen. 

• Als in u in aanmerking komt voor vervanging 
van de keuken, krijgt u verhuisdozen (max. 5 
stuks) om de spullen uit de keuken tijdelijk in op 
te bergen.

• Overdag kan het voorkomen dat de elektra 
tijdelijk onderbroken wordt. In de dagplanning 
staat aangegeven op welke dag er tijdelijk geen 
elektra is. Na werktijd is er altijd elektra.

• Er is stromend water (koud / warm)  in uw 
woning. Deze kan overdag tijdelijk onderbroken 
worden. Buiten werktijd is er minimaal één 
kraan en een afvoer 
bruikbaar.

• Rondom het hele blok 
woningen (voor- en 
achterkant) wordt een 
steiger voor de 
werkzaamheden aan de 
gevels en het dak 
geplaatst. 
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Wij houden rekening met uw leefomgeving
• Er wordt gezorgd voor een duidelijk 

parkeerbeleid voor alle vaklieden, zodat u 
weinig overlast ervaart en u de parkeerplaats 
zoveel mogelijk kunt blijven gebruiken.

• Bouwmaterialen worden geleverd en afgevoerd 
op vaste tijden en via vaste routes.

• De werkplek en omgeving wordt iedere dag 
netjes en veilig achtergelaten door de 
aannemer.

• Het terrein met de bouwketen en opslag 
bouwmaterialen is afgebakend en afgesloten.

• De aannemer hanteert een veiligheidsplan om 
onveilige situaties en ongevallen te voorkomen.

In de periode van de vervanging van de keuken, 
badkamer en toilet bieden wij de
volgende voorzieningen aan
• Douche: Als uw badkamer wordt vernieuwd, 

kunt u max. 10 werkdagen geen gebruik maken 
van uw douchevoorziening. Hiervoor wordt een 
tijdelijke douchevoorziening geregeld in een 
onbewoonde woning. De bewonersbegeleider 
maakt tijdig met u nadere afspraken over.

• Toilet: Als uw toilet wordt vervangen kunt u 
enkele dagen geen gebruik maken van uw 
eigen toilet. U krijgt van De Variabele een 
tijdelijke toiletvoorziening te leen. Deze 
toiletvoorziening wordt in de woning in de door 
u aangewezen ruimte geplaatst. 

• Keuken: Als uw keuken wordt vernieuwd, kunt 
u max. 10 werkdagen geen gebruik maken van 

uw keukenvoorziening. Als u geen gebruik kunt 
maken van uw eigen kooktoestel kunt u gebruik 
maken van een tijdelijke 2 pits-kookplaat. De 
bewonersbegeleider overlegt dit met u. 

• Wasmachine: Als u tijdelijk geen gebruik kan 
maken van de wasmachine is er ook een 
tijdelijke wasmachine beschikbaar in de 
modelwoning. Hier kunt u, na overleg met de 
bewonersbegeleider, gebruik van maken.

Tijdens de renovatie bieden we verschillende 
mogelijkheden om even afstand te nemen van 
de werkzaamheden
• Er komt een huiskamerwoning, waar alle 

bewoners gebruik van kunnen maken. De 
woning is bedoeld voor als er werkzaamheden 
zijn in uw woning. Deze huiskamerwoning is 
volledig ingericht en dichtbij uw woning. 
Voordat de werkzaamheden beginnen, vragen 
we wie er gebruik van de huiskamerwoning wil 
maken. U kunt in de huiskamerwoning niet 
overnachten.

• Voor bewoners met een medische indicatie 
(afgegeven door een medisch en onafhankelijk 
specialist) zoeken we in goed overleg een 
maatwerkoplossing. Dit geldt dan voor de tijd 
dat er werkzaamheden zijn in de woning. Voor 
de werkzaamheden aan de buitenzijde is dat 
niet nodig. Als deze bewoners tijdelijk uit huis 
gaan, hoeven ze alleen hun persoonlijke spullen 
mee te nemen.

4.3 Wat wordt er van u als bewoner verwacht?

Om de uitvoering goed te laten verlopen is 
natuurlijk ook uw medewerking nodig. Het 
allerbelangrijkste is uw medewerking bij de toegang 
tot uw woning. Afhankelijk van de werkzaamheden, 
vragen wij uw medewerking voor onder andere : 
• Uw ramen en deuren bereikbaar te maken. 

Losse spullen, zoals plantenbakken, tuinstoelen, 
enzovoorts ca. 1,5 meter te verplaatsen vanaf 
de gevel. Deze afmeting is nodig voor de 
uitvoering van de gevelwerkzaamheden.

• Voor de schilderwerkzaamheden aan uw ramen 
en deuren is uw medewerking nodig om de 
ramen en deuren iets open te houden, om ook 
de kanten te schilderen. Wij informeren u over 
de data dat dit voor uw woning aan de orde is.

• Voor de werkzaamheden aan de ramen vragen 
wij u rekening te houden met een vrije 
werkruimte aan de raamzijde binnen van ca. 1 
meter. Dit betekent dat wij u vragen de 
raambekleding, zoals vitrage, gordijnen, 
lamellen, o.d. weg te halen vooraf aan de 
werkzaamheden. Ook gaan wij ervanuit dat u 
zelf de meubels en andere spullen, die in deze 
benodigde werkruimte staan, verplaatst. 

• Als uw woning in aanmerking komt voor 
vernieuwing van de keuken, vragen wij u de 
keuken tijdig volledig leeg te maken vooraf aan 
de start van de werkzaamheden. 

• Bij de eventuele vervanging van badkamer en/
of toilet, vragen wij u, naast de ruimten geheel 
leeg te maken van uw persoonlijke spullen, ook 
uw lampen weg te halen. 

• Uw kostbare spullen bijvoorbeeld uw sieraden, 
laptop, telefoon op een niet zichtbare en veilige 
plek te leggen.

• Zorgen dat uw meterkast altijd bereikbaar is.
• De vaklieden van de aannemer zullen veel door 

uw gang lopen, ook met zware spullen. Daarom 
is het heel prettig als u de gang zo leeg mogelijk 
houdt zodat die vrij beloopbaar is. De vloer kan 
dan door de aannemer afgedekt worden.

• Heeft u huisdieren? Dan vragen wij u om zelf 
voorzieningen te treffen voor uw huisdier(en). 

• Te zorgen dat de vakmensen toegang tot uw 
woning krijgen. Bent u, of iemand anders 
namens u, niet in de gelegenheid om de 
toegang te geven, dan maken wij graag met u 
hiervoor nadere afspraken (ontvangst sleutel). 

• Het bouwafval moet gescheiden afgevoerd 
worden. De overheid stelt strenge milieueisen 
aan de manier waarop bouwafval verwerkt 
wordt. Voldoen wij hier niet aan, dan kan dit 
leiden tot hoge boetes. Wij verzoeken u dan 
ook om geen huis-/ of grofvuil in de 
bouwafvalcontainers te gooien.

• Met u wordt er bij het huisbezoek graag 
gesproken over de mogelijkheden voor het 
afvoeren van overtollig huisraad. 

• Voor al deze klusjes geldt dat in de dagplanning 
staat aangeven wanneer u dit gedaan moet 
hebben. 

Als u niet tijdig de nodige voorbereidingen heeft getroffen voor bijvoorbeeld het vervangen een keuken en/
of de badkamer en het toilet en de overige onderhoudswerkzaamheden, kunnen wij deze werkzaamheden 
niet uit voeren.



Welkom thuis

28 29Juni 2018 Onderhoud 79 woningen Waalkazerne te Nijmegen

4.4 Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Heeft u zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV), 
zoals bijvoorbeeld zonneschermen, rolluiken, 
schotels, airco’s, luxe keukens, aanbouwen en 
dergelijke in/aan uw woning? En zitten die in de 
weg voor de werkzaamheden? Dan vragen wij u die 
voorzieningen vooraf aan de werkzaamheden weg 
te halen. Portaal verricht geen werkzaamheden aan 
veranderingen die u zelf heeft aangebracht. U bent 
zelf verantwoordelijk voor het weghalen en weer 
terugplaatsen van door u zelf aangebrachte 
voorzieningen. Bij het huisbezoek overleggen wij 
samen met u over welke voorzieningen het gaat.

De medewerkers van Portaal en van De Variabele 
zetten zich in om hun werk zo goed mogelijk te 
doen. Toch kan het zijn dat u het niet met hen 
eens bent of vragen heeft over uw specifieke 
situatie. Vragen over de uitvoering moet u 
bespreken met de uitvoerder van de Variabele. 
De vaklieden die in uw woning aan het werk zijn, 
voeren hun werk uit zoals is afgesproken. Zij zijn 
geen aanspreekpunt voor bewoners.

4.5 Schadeafhandeling
 
De Variabele informeert u vooraf wat u zelf kunt 
doen om schade te voorkomen, door bijvoorbeeld 
te adviseren om eigendommen te verplaatsen. 
Volgt u het advies van de aannemer niet op en er 
ontstaat schade, dan bent u hiervoor zelf 
verantwoordelijk. 

Er zijn twee soorten schades:

• De	voorziene	schades: dit is de schade die wij 
vooraf kunnen zien, zoals het laten staan van 
uw persoonlijke spullen in de gevraagde 
werkruimte. 

• De	onvoorziene	schades: Ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen kan er tijdens de 
werkzaamheden schade ontstaan aan uw 
eigendommen. Is er door de uitgevoerde 
werkzaamheden schade ontstaan? Meld dit dan 
binnen 24 uur bij de uitvoerder. Wanneer 
wordt vastgesteld dat de schade aan uw 
woning of inboedel is ontstaan door 
werkzaamheden en buiten uw schuld om, dan 
wordt deze door de aannemer hersteld. Stelt u 
De Variabele aansprakelijk voor de schade als 
gevolg van werkzaamheden, dan is het 
belangrijk dat u binnen 24 uur na constatering, 
dit meldt bij de uitvoerder. Gooi geen spullen 
weg, voordat de aannemer de schade heeft 
gezien, want anders kan niet worden bepaald 
dat u schade heeft en hoe hoog deze schade is. 
De Variabele zorgt voor een snelle en juiste 
afhandeling van uw schadeclaim.

Voor zelf aangebrachte voorzieningen geldt dat u 
altijd toestemming moet vragen aan Portaal, 
voordat u deze aanbrengt in uw woning. 

Als u een eigen inbouwkeuken heeft en deze is 
technisch aan vervanging toe en u wilt deze laten 
vervangen door de aannemer, dan krijgt u een 
standaard keuken (3 boven- en 3 onderkasten) 
terug. Tegen bijbetaling kunt u kiezen voor extra 
opties, zoals een extra keukenkast. De 
mogelijkheden voor extra opties kunt u opvragen 
bij de bewonersbegeleider bij uw bezoek van de 
modelwoning. 
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Bovenstaande vergoedingen gelden voor en 
gedurende de looptijd van dit project.

De vergoedingen betalen we alleen uit aan de 
hoofdhuurder die een huurcontract heeft met 
Portaal voor onbepaalde tijd. Geen recht op 
vergoeding hebben inwoners, zoals inwonende 
kinderen, tijdelijke huurders en onderhuurders. 

De vergoedingen worden uitbetaald als alle 
woningen in een blok klaar zijn en de oplevering 
aan de bewoners heeft plaatsgevonden.

4.6 Eenmalige vergoeding

Omdat de werkzaamheden in uw woning ook 
tijdelijk overlast en hinder geven, ontvangt iedere 
bewoner na afloop van de werkzaamheden een 
basisvergoeding. De vergoeding is voor alle 
huishoudens gelijk, ongeacht de grootte van het 
huishouden. 

De vergoeding is een compensatie voor het 
verminderde woongenot door lawaai en het tijdelijk 
niet kunnen gebruiken van bepaalde voorzieningen 
in of rond de woning, stofoverlast, 
schoonmaakkosten, gebruik van elektriciteit en 
water door de aannemer en verwarming (het 
droogstoken van een ruimte). Dus voor alle extra 
kosten die u maakt tijdens de renovatie.

Naast de basisvergoeding biedt Portaal aanvullend 
een extra vergoeding voor bewoners waar de 
keuken/badkamer of het toilet wordt vervangen. 

Overzicht vergoedingen 

Omschrijving werkzaamheden Bedrag
 
Basisvergoeding onderhoud       
Waalkazerne    € 105,00
 
Aanvullende vergoeding
werkzaamheden 
Keuken/ Badkamer/ Toilet  € 210,00
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5 Instemmingsprocedure
In dit renovatievoorstel heeft u veel informatie gevonden over 
de renovatie. Daarnaast kunt u een kijkje in de modelwoning 
(Bottelstraat 38) komen nemen. Hier kunt u de veranderingen 
in de woning bekijken. Daarna is het aan u om het bijgaande 
antwoordformulier in te vullen en uw keuze (‘voor’ of ‘tegen’ het 
renovatievoorstel) door te geven. Portaal en De Variabele voeren 
de instemmingsprocedure uit.

Hoe werkt het instemmen stap voor stap?

1. U ontvang dit renovatievoorstel met 
antwoordformulier.

2. Lees de informatie goed door en noteer uw 
vragen.

3. Uw vragen kunt u stellen tijdens het bezoek van 
de modelwoning of tijdens het inloopspreekuur 
waarvoor u een uitnodiging ontvangt.

4. Wilt u een extra afspraak met ons? Neem dan 
contact met ons op. Wij komen dan bij u thuis. 

5. U ontvangt bij dit renovatievoorstel ook het 
antwoordformulier. Hierop kunt u aangeven of 
u vóór of tegen het renovatievoorstel bent. 

6. Het ingevulde antwoordformulier telt als uw 
stem voor of tegen het renovatievoorstel.

7. U levert het antwoordformulier uiterlijk 5 juli in 
bij de modelwoning aan de Bottelstraat 38 in 
Nijmegen. 

8. In juli sturen wij een brief aan alle bewoners of 
de 70% behaald is.

Wanneer kan de renovatie worden uitgevoerd? 
De werkzaamheden uit dit voorstel kunnen alleen 
doorgaan wanneer 70% of meer van de bewoners 
(één stem per huishouden) met het 
renovatievoorstel akkoord gaat. Op dat moment 
zijn alle bewoners, dus ook de ‘tegen’ stemmers, 
volgens de wet aan het renovatievoorstel 
gebonden. Natuurlijk is dit onder voorbehoud van 
de financiering en het afgeven van de 
vergunningen.

Wat kunnen niet-instemmende bewoners doen 
tegen het renovatievoorstel?
Na de brief met de uitslag van de stemming over 
de renovatie hebben niet-instemmende bewoners, 
dus bewoners die tegen het voorstel hebben 
gestemd of niet hebben gestemd, 8 weken om 
eventueel naar de rechter gaan. Zij kunnen de 
rechter vragen of het renovatievoorstel redelijk is. 
Als ze niet naar de rechter gaan, dan wordt het 
renovatievoorstel geacht redelijk te zijn en zijn de 
bewoners die ’tegen’ hebben gestemd en zij die 
geen stem hebben uitgebracht wettelijk gezien ook 
aan het renovatievoorstel gebonden. Alle bewoners 
moeten dan aan de werkzaamheden hun 
medewerking verlenen.

Hoe weet ik of ik voor of tegen moet stemmen? 
Het is belangrijk dat u, voordat u stemt, goed weet 
wat de renovatie voor u betekent. Daarom hebben 
wij dit renovatievoorstel samengesteld. Hebt u nog 
vragen? Dan beantwoorden wij die graag.

Is het belangrijk dat ik mijn stem uitbreng?
Ja, want niet uitgebrachte stemmen gelden als een 
‘nee’-stem

Wanneer treedt het sociaal plan in werking? 
Het sociaal plan treedt in werking na de datum dat 
wij u schriftelijk hebben geïnformeerd dat de 
renovatie doorgaat.

Wat is de planning tot aan het 
definitieve besluit?

28 en 29 juni: Inloop modelwoning. U 
heeft hiervoor al de uitnodiging mogen 
ontvangen. 

5 juli: Sluiting instemmingsprocedure

Zodra 70% behaald is, of wanneer alle 
stemmen zijn uitgebracht, stuurt 
Portaal een schriftelijke bevestiging met 
de uitkomst. Hierna gaat de termijn van 
8 weken in. 

Na 8 weken informeren wij u of de 
renovatie definitief doorgaat.
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6 Projectteam Waalkazerne
Het projectteam Waalkazerne bestaat uit, Portaal en De Variabele 
met haar partners. We stellen u graag voor aan de belangrijkste 
contactpersonen van het Projectteam.
De Variabele 

Ron Sommers - uitvoerder 
De uitvoerder is 
verantwoordelijk voor de 
dagelijkse aansturing en 
uitvoering van het werk. Hij zorgt 
voor de juiste technische 
kwaliteit en dat alles volgens 
planning en afspraak gebeurt.

Ruth Ebisch - 
bewonersbegeleiding
Voor u als bewoner is de 
bewonersbegeleider van De 
Variabele het belangrijkste 
aanspreekpunt. Zij is de spin in 
het web en begeleidt u door de 
onderhoudswerkzaamheden 
heen. U kunt bij haar terecht 
voor alle vragen die met het 

onderhoudsproject te maken hebben. Zij is tijdens 
de uitvoering van de werkzaamheden aanwezig op 
maandag, dinsdagmorgen, donderdag en vrijdag. 
Ze is telefonisch bereikbaar en komt bij u langs.

Portaal

Uiteraard blijft Portaal toezien op een correct 
verloop. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het 
geheel. 

Wanneer u vragen heeft aan Portaal over de 
renovatie, vragen wij u kontakt op te nemen met 
Josine van Winkel, bewonersbegeleider van Portaal. 
Zij kan u verder helpen. 

We spannen ons gezamenlijk in om goed werk te 
leveren. Een goed onderling contact bij de 
uitvoering van de werkzaamheden vinden we 
belangrijk. Bent u toch niet tevreden of ontstaan er 
problemen, dan horen wij graag van u. Wij lossen 
eventuele problemen zo snel mogelijk op.

Bewonersbegeleider Ruth Ebisch
(tijdens werkuren, behalve op dinsdagmiddag 

en woensdag) 

06 -51 09 15 11

Bij calamiteiten ná 16:30 uur

0800 - 7107  

 

Belangrijke telefoonnummers

Met vragen die niet over de renovatie gaan, 
maar bijvoorbeeld over overlast of beheer in 

uw wijk, kunt u terecht bij de klantenservice van 
Portaal of bij de beheerder leefomgeving.

Kijk daarvoor op www.portaal.nl of bel met 

0800 – 767 82 25 

Met een mobiele telefoon belt u

0318 – 89 89 89 

Tijdens de werkzaamheden kan zich altijd wat voordoen, 
waardoor er direct actie moet worden opgenomen. 
Doet dit zich voor, neemt u dan direct kontakt op met de 
bewonersbegeleiding van De Variabele.



Renovatie
voor een 
betere woning
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