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Welkom thuis

Renovatie en onderhoud 
aan uw woning
Toelichting onderhoud en verbeteringen: 

•  Grevenstraat 1 t/m 43a (oneven) en 2 t/m 14 (even) 
•  Druckerstraat 2 t/m 34 (even) en 1 t/m 21a (oneven) 
•  Marendorpse Dwarsstraat 1 t/m 12 (even en oneven)
•  Van der Werfstraat 62  
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Inleiding
Een betere woning voor u die voldoet aan de eisen van nu. Met verbeteringen  
op het gebied van isolatie, comfort en uitstraling. Dat is wat Portaal met de  
renovatie van uw woning en de andere 100 woningen wil bereiken in de 
Grevenstraat en omgeving. We willen de woningen weer opknappen door  
het uitvoeren van het onderhoud en tegelijkertijd verbeteringen uitvoeren.  
Daarom ontvangt u van ons dit renovatie- en onderhoudsvoorstel. 

Wat staat er in dit 
informatieboekje?
Om te mogen starten met de uitvoering van het 

renovatie- en onderhoudsvoorstel is wettelijk bepaald 

dat minimaal 70% van de huishoudens instemt, door 

‘ja’ te zeggen tegen het plan. Dit noemen we draagvlak. 

In dit boekje staat de algemene informatie over de 

werkzaamheden die wij uit willen voeren. Hiermee kunt 

u een goede keuze maken: vóór of tegen de ingreep. 

Zo leest u bijvoorbeeld:

• Wat we willen doen en waarom;

• Welke overlast de renovatie tot gevolg heeft;

• Wat wij doen om de overlast voor u te beperken;

• Wat een draagvlakmeting is;

• Waar u terecht kunt met vragen;

• Wat uw rechten en plichten zijn (het Sociaal Plan).

 

 

Inloopbijeenkomst en 
huisbezoek 
Begin juni is er een inloopbijeenkomst in de 

zogenaamde inspiratiewoning. In de inspiratiewoning 

voeren wij bepaalde werkzaamheden (binnen in de 

woning) alvast uit. Wij nodigen u van harte uit om 

tijdens een inloopbijeenkomst de inspiratiewoning te 

bekijken. Portaal en de aannemer zijn dan aanwezig om 

uw vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. 

Tijdens de inloopbijeenkomst maken wij een afspraak 

met u voor een huisbezoek. Tijdens dat huisbezoek 

staan we stil bij de gevolgen die de werkzaamheden 

voor u hebben, het Sociaal Plan en eventuele vragen 

over uw persoonlijke situatie. 

Op deze manier hopen wij al uw vragen te 

beantwoorden vóór de draagvlakmeting.

Draagvlakmeting
U ontvangt kort na het huisbezoek een formulier 

 voor de draagvlakmeting, per post. In hoofdstuk 8  

leest u hier meer over. 

Contact
Heeft u vragen? Zie voor contactgegevens hoofdstuk 9 

van dit informatieboekje.
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1 – Het project in vogelvlucht 

De woning waar u in woont voldoet 
niet meer aan de eisen van deze 
tijd. Denk hierbij in veel gevallen aan 
vocht- en tochtproblemen en een hoog 
energieverbruik. Daarnaast zijn sommige 
keukens, badkamers en toiletten 
verouderd. Klachten en signalen vanuit 
bewoners bevestigen dit. Hier willen wij  
wat aan doen. Dit heeft tot gevolg dat  
u tijdelijk uw woning moet verlaten. Hier 
bieden wij een wisselwoning voor aan.

Wat is het resultaat en wat willen 
we doen?
Een energiezuinigere, veiligere, en comfortabelere  

woning. De historische uitstraling van de woningen 

brengen we terug. Samengevat, willen we de volgende 

maatregelen aan- en in uw woning uitvoeren.  

Een verdere toelichting staat in hoofdstuk 2.  

Aan de buitenkant van uw woning 
(zie verder p. 5):
• Metselwerk en voegen repareren en reinigen 

• Aluminium raamkozijnen en houten voor- en   

 achterdeuren vervangen

• Houten onderdelen aan de buitenzijde schilderen

• Gevels isoleren

• Dak isoleren 

• Dakkapellen vervangen 

In uw woning 
(zie verder p. 7): 
• Houten begane grondvloer vervangen door   

 geïsoleerde vloer (beneden- en eengezinswoningen)

• Keuken, badkamer en/of toilet vervangen, waar nodig 

• Geluid- en brandwerend plafond aanbrengen   

 (benedenwoningen)

• Herstellen binnendeuren, plafonds en loszittend   

 stucwerk, waar nodig 

• Verouderde CV-ketels vervangen 

• Open verbrandingstoestellen verwijderen 

 en nieuwe CV installatie aanbrengen

• Mechanische ventilatie aanbrengen

• Elektra, water en gasinstallatie controleren 

 en herstellen/vervangen, als dat nodig is

• Riolering en aansluitingen op de riolering   

 (standleidingen) vervangen 

• Maatregelen om inbraak- en brandveiligheid 

 te verbeteren 

 

Wat is de globale planning? 
Als ten minste 70% van de huishoudens instemt 

met dit plan en wij de financiering, vergunningen en 

besluitvorming rond hebben, start de aannemer naar 

verwachting met de eerste woningen in oktober 2018.  

We voeren de werkzaamheden niet in alle woningen 

tegelijk uit. Als alles volgens planning verloopt, duren de 

werkzaamheden aan alle 101 woningen ongeveer 2 jaar.  
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* Kleurstelling onder voorbehoud, goedkeuring gemeente Leiden.
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2a – Werkzaamheden aan 
    de buitenkant van uw woning

Gevels
We verbeteren de gevels. Dat houdt in dat we 

het metsel- en voegwerk reinigen en repareren, 

waar nodig. Om de gevels te isoleren, brengen 

we isolatiemateriaal (korrels) aan in de spouw (de 

ruimte tussen de binnen- en buitenmuur). Het 

isolatiemateriaal blazen we in de spouw, via kleine 

gaatjes in het voegwerk. Daarna maken we het 

voegwerk weer netjes dicht, zodat de gaatjes niet  

meer zichtbaar zijn.  

Gevelkozijnen
In de originele houten raamkozijnen, die al 

onder de aluminiumkozijnen zitten, brengen we 

nieuwe tussenstijlen, ramen met isolatieglas en 

ventilatieroosters aan. In de kozijnen komen naar 

binnen draaiende ramen, waardoor zelfbewassing 

mogelijk is. In enkele kozijnen zitten aan de bovenzijde 

zogenaamde ‘valraampjes’ die naar binnen toe 

open gezet kunnen worden, zodat er frisse lucht 

binnenkomt. Op alle draaiende ramen komt nieuw 

hang- en sluitwerk waarmee deze ramen ook op 

een ventilatiekier gezet kunnen worden. De houten 

buitenkozijnen aan de binnenzijde van de woning 

lakken we af in een standaard witte kleur. De 

bestaande vensterbanken blijven behouden.  

Schilderwerk houten onderdelen
We schilderen alle houten onderdelen aan de buiten-

zijde van de woning. De nieuwe voordeur is groen.  

De rest van het houtwerk wordt wit. Hiermee brengen 

we de historische uitstraling terug. De kleurstelling is 

onder voorbehoud, definitieve goedkeuring gemeente.

Voor- en achterdeur
De voordeuren vervangen we. De bestaande voordeur-

kozijnen worden aan de buitenzijde geschilderd. 

De brievenbussen komen op een hoogte van ca. 60 cm, 

waardoor we voldoen aan de eisen, die vanuit de post 

gesteld worden. En er komt een nieuwe buitendeur naar 

tuin / balkon. 

Hang- en sluitwerk
Alle ramen en deuren krijgen hang- en sluitwerk  

(sloten) dat voldoet aan de huidige eisen om inbraak 

tegen te gaan (Politiekeurmerk Veilig Wonen).  

U krijgt nieuwe sleutels en met dezelfde sleutel opent 

 u de voor-, achter- /balkon- en bergingsdeur. 

Daken en dakkapellen  
(bij boven- en eengezinswoningen)
De dakpannen, dakkapellen en bijbehorende kozijnen 

vervangen we helemaal. En we brengen dakisolatie aan. 

Dit alles doen wij van buitenaf. De schoorstenen zijn  

niet meer in gebruik. Toch herstellen we de schoor-

stenen, indien nodig. Dit om het historische straatbeeld 

te behouden. Ook de kleur en stijl van de nieuwe 

dakpannen past bij de historische uitstraling. 

We brengen voorzieningen aan om branddoorslag  

tussen de woningen te voorkomen. De zinken goten 

worden vervangen. De dakkapel aan de achterzijde  

van de woning verbreden we maximaal, waardoor de 

schuine zijde, aan de binnenzijde van de woning, kleiner 

wordt (ongeveer 40 centimeter breed in plaats van  

85 centimeter). Zie tekeningen op pagina 9.
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ca. 85 cm ca. 40 cm
BESTAANDE SITUATIE NIEUWE SITUATIE
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2b – Werkzaamheden in uw woning:  
  begane grond vloer en plafond 

Vervangen en isoleren houten begane grondvloer  
(alleen in beneden- en eengezinswoningen)
Voor het isoleren van de vloeren vervangen we de huidige houten vloeren op de 

begane grond door een nieuwe geïsoleerde vloer. Dit is een vloer van ongeveer  

19 cm dik, waarvan 17 cm isolatiemateriaal, met een houten toplaag. Deze vloer  

is volledig luchtdicht en voorkomt klachten van kou en optrekkend vocht.  

De granitovloeren (stenen vloeren) in de hal, badkamer en/of keuken vervangen  

we niet. Waar nodig, herstellen we deze. Het kruipluik in de hal blijft bestaan,  

voor het bereiken van de watermeter.  

Geluidsisolerend en brandwerend plafond  
(alleen in de benedenwoningen) 
Tegen het huidige plafond, komt een nieuw gipsplaten plafond met daarboven 

isolatiemateriaal (steenwol). Dit geldt voor alle ruimten in de benedenwoningen.  

Het nieuwe plafond is ongeveer 10 centimeter lager dan het huidige plafond.  

Het nieuwe plafond schilderen we in een standaard witte kleur. In de badkamer  

en toilet voorzien we het plafond van een schimmelwerende afwerking. 

– 1  Afwerkvloer bovenwoning

– 2  Bestaande houten vlerdelen

– 3  Houten balklaag tussen boven en benedenwoning

– 4  Bestaande stuc op riet plafond benedenwoning
– 5  ‘Spouw’ tussen bestaand plafond en nieuw plafond

– 6  Isolatie

– 7  Rachelwerk
– 8  Nieuw plafond beneden woning
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2c – Werkzaamheden in uw woning:  
  keuken, badkamer en toilet  
Vooraf heeft Portaal bepaald in welke 
woningen badkamer, keuken en/of toilet 
vervangen wordt. U heeft hierover een 
persoonlijke brief ontvangen. Deze brief is 
onderdeel van dit renovatieplan. Hieronder 
leest u wat we gaan doen op het moment 
dat we uw badkamer, keuken en/of toilet 
gaan vervangen. En wat we gaan doen 
als deze voorzieningen niet vervangen 
worden. 

Toilet vervangen
Komt u in aanmerking voor vervanging  
van uw toilet?
In de woningen waar we het toilet vervangen, verplaatsen 

we de toiletpot naar de buitenmuur, als dat nog niet het 

geval is. Er komt nieuw tegelwerk, een nieuwe toiletpot 

en een nieuwe lichtschakelaar. Het tegelwerk komt 

standaard tot 1,20 meter hoog vanaf de vloer. De muur 

boven de tegels en het plafond leveren we gesausd op. In 

de hoek, naast het toilet, komt een koof van het plafond 

naar de vloer, waar de nieuwe standleiding achter 

zit. Deze koof wordt ook tot 1,20 meter betegeld en 

daarboven gesausd. In de benedenwoningen vervangen 

we standaard het toilet. Ook in de woningen waar het 

toilet en de douche niet in één ruimte zitten, vervangen 

we standaard het toilet. 

Standaard vergroten we het toilet door er een deel 

kastruimte erbij te trekken. In dat geval plaatsen we  

een kleine wastafel in het toilet. De deur van het toilet 

schuift op. 

Wilt u het toilet niet vergroten, waardoor alle kastruimte 

blijft? Dan is dat ook mogelijk. Het is in dat geval alleen 

niet mogelijk om een wastafeltje te plaatsen. 

Het is zelfs mogelijk om een apart portiekje te maken, 

met wastafeltje, waardoor u niet meer direct vanuit het 

toilet de keuken instapt. Daarbij komt wel alle kastruimte 

te vervallen. U kunt dus voor u eigen woning kiezen wat  

u de meest gewenste optie vindt. 

Wat als het toilet niet vervangen wordt? 
Stel we vervangen uw toilet niet, of u wilt uw toilet niet 

laten vervangen? Dan laten we het toilet zoals die nu is. 

We maken dan wel een aanpassing voor de standleiding. 

Hierdoor komt er een koof in de hoek, van het plafond 

tot aan de vloer. Deze koof wordt geschilderd. 

Standaard toiletvervanging. Het kan zijn dat in  
uw woning de deur aan de andere kant zit.
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Badkamer- toiletcombinatie 
vervangen
Komt u in aanmerking voor vervanging  
van uw badkamer- toiletcombinatie?
In sommige woningen zitten de douche en het 

toilet in één ruimte. Vanwege de werkzaamheden 

aan de standleidingen vervangen we de badkamer- 

toiletcombinatie standaard. Bij het nieuwe toilet komt 

het tegelwerk op 1,20 meter hoogte vanaf de vloer en 

wordt de muur daarboven en het plafond gesausd. 

In de hoek, naast het toilet, komt een koof van het 

plafond naar de vloer, waar de nieuwe standleiding 

achter zit. Deze koof wordt ook tot 1,20 meter betegeld 

en daarboven gesausd. In de douchehoek komt het 

tegelwerk tot aan het plafond. De lichtschakelaar 

en het stopcontact vernieuwen we. De douche 

vernieuwen we (kraan, stang en douchekop). En het 

toilet vervangen we. Op de vloer leggen we nieuwe 

vloertegels. In de douchehoek liggen deze tegels op 

afschot, zodat het water naar het putje stroomt. In de 

badkamerdeur maken we een ventilatierooster om te 

zorgen voor goede luchtstroom. 

Standaard vergroten we de badkamer- toiletcombinatie 

door de naastgelegen kast erbij te trekken. Er ontstaat 

daardoor meer ruimte, waardoor het toilet en de 

douche minder dicht op elkaar zitten. Hierdoor kunnen 

we ook een wastafeltje plaatsen.  De badkamerdeur 

komt in dit geval in het midden van de badkamer (deze 

zit nu meer aan de zijkant).  

Wilt u de badkamer- toiletcombinatie niet vergroten? 

Dan is dat ook mogelijk. U kunt dus voor u eigen 

woning kiezen wat u de meest gewenste optie vindt. 

Badkamer vervangen 
Komt u in aanmerking voor vervanging  
van uw badkamer? 
Dan plaatsen we nieuwe vloer- en wandtegels. De 

wandtegels komen standaard bij de rechte wanden tot 

aan het plafond. Het plafond en de schuine zijde naast 

de dakkapel (bij boven- en eengezinswoningen) worden 

gesausd met vocht- en schimmelwerende verf. Op de vloer 

leggen we nieuwe vloertegels. In de douchehok liggen deze 

tegels op afschot, zodat het water naar het putje stroomt. 

Er komt een nieuwe standaard douche (kraan, stang 

en kop). De lichtschakelaar en stopcontact vernieuwen 

we. De radiator vernieuwen we alleen indien nodig. We 

maken een afzuigpunt van de ventilatie in de badkamer. 

In de badkamerdeur maken we een ventilatierooster om 

te zorgen voor goede luchtstroom. In sommige gevallen 

draait de badkamerdeur nu de badkamer in. In dat geval 

veranderen we de draairichting.  Leidingen werken we weg 

boven het plafond. In de boven- en eengezinswoningen 

(met een badkamer op de 1ste verdieping) brengen 

we bij het vervangen van de badkamer standaard een 

douchescherm aan. In de inspiratiewoning ziet u hoe 

de badkamer er na vervanging uit komt te zien en welke 

keuzes er zijn voor het tegelwerk. 

Wilt u niet dat uw badkamer vervangen wordt? 
Dan kan dat. Voorwaarde is wel dat de huidige badkamer 

technisch in orde is en veilig is. In dat geval voeren wij 

wel de werkzaamheden uit voor het aanbrengen van 

de vernieuwde ventilatie en in de bovenwoningen en 

eengezinswoningen, voor het vervangen van de dakkapel. 

 

Badkamer- toiletcombinatie vervangen. 
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Keuken vervangen  
Komt u in aanmerking voor vervanging  
van uw keuken?  
Dan plaatsen wij een nieuw keukenblok. In de 

benedenwoning komt in dat geval een nieuw 

keukenblok met 2 bovenkastjes en 3 onderkastjes. 

De CV-ketel blijft op dezelfde plek, tussen de twee 

bovenkastjes in. In de boven- en eengezinswoningen 

verplaatsen we waar mogelijk de CV-ketel naar  

de zolder. In sommige gevallen is dat al gedaan.  

In dat geval komt er een nieuw keukenblok met  

3 bovenkastjes en 3 onderkastjes. Er komen nieuwe 

wandtegels, standaard tot 1,50 meter vanaf de vloer. 

De muur boven het tegelwerk sausen we. In de 

inspiratiewoning ziet u hoe de keuken er na  

vervanging uit komt te zien en welke keuzes er zijn  

voor het tegelwerk, keukenkastjes, keukenblad, etc.  

Op deze manier kunt u uw keuken naar uw eigen 

smaak laten vervangen.  

Wilt u niet dat uw keuken vervangen wordt? 
Omdat u bijvoorbeeld zelf een keuken geplaatst  

heeft en deze wilt behouden? Dan kan dat. 

Voorwaarde is wel dat de huidige keuken technisch  

in orde is en veilig is. In dat geval voeren wij wel  

de werkzaamheden uit voor het aanbrengen van  

de vernieuwde ventilatie en kozijnen. Heeft dit  

gevolgen voor uw huidige keuken, dan zoeken wij 

samen met u naar een geschikte oplossing. 

 

 

Voorbeeld keukenblok boven- en eengezinswoningen, 
met 3 bovenkastjes en 3 onderkastjes, bij vervanging.
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2d – Werkzaamheden in de woning:  
  interieur, installaties en overig 

Interieur
In alle woningen herstellen we de binnendeuren, 

waar nodig. Dat wil zeggen dat we hang- en sluitwerk 

vervangen, waar nodig. En dat we de deuren passend 

en sluitend maken, waar nodig. Plafonds en loszittend 

stucwerk herstellen we, waar nodig. 

Verwarmingsinstallatie  
(ketel en radiatoren)
Verouderde verwarmingsketels vervangen we door 

een nieuwe CV-ketel. In de benedenwoningen komt 

een eventuele nieuwe ketel op dezelfde plek, tussen 

de bovenkastjes van het keukenblok. In de boven- 

en eengezinswoningen verplaatsen wij de CV-ketel, 

waar mogelijk, naar de zolder. We maken dan een 

vlizotrap naar de zolder toe. Heeft u al een vlizotrap, 

maar voldoet deze niet aan de eisen, dan plaatsen 

wij een nieuwe vlizotrap. Om de ketel in de toekomst 

te onderhouden, maken we voorzieningen op de 

zolder, zoals het plaatsen van een aantal vloerdelen.  

Radiatoren, leidingen of radiatorknoppen die kapot  

of verroest zijn vervangen we.

We verwijderen de aanwezige open verbrandings-

toestellen (gaskachels / geisers). We brengen dan  

een Cv-installatie met radiatoren aan, als deze nog  

niet aanwezig is. 

Mechanische 
ventilatievoorziening 
We brengen een nieuwe ventilatievoorziening aan.  

De ventilatie is automatisch, oftewel er komt mecha-

nische ventilatie. Dat betekent dat er verse lucht de 

woning ingezogen wordt door de ventilatieroosters  

in de kozijnen. En vervuilde lucht automatisch afgevoerd 

wordt naar buiten toe. Er komt een mechanische 

ventilatie box in de woningen om dit mogelijk te maken. 

In bovenwoningen en eengezinswoningen komt deze box 

op zolder en maken we een vlizotrapals deze er niet is. 

In de benedenwoningen komt de ventilatie-box altijd 

boven het verlaagd plafond in het toilet. De box voldoet 

aan de wettelijke eisen aan installatiegeluid. In het toilet, 

de badkamer en in de keuken komt een ventilatieventiel. 

Er zitten meerdere standen op de ventilatievoorziening. 

Zet u de ventilatie op een hogere stand, bijvoorbeeld 

tijdens het douchen, dan wordt er op dat moment meer 

lucht afgezogen. De mechanische ventilatie is te bedienen 

met een schakelaar, met 3 standen in de keuken en in  

de badkamer. 

Elektra
In alle woningen controleren en keuren we de 

elektra-installatie. Lichtschakelaars, stopcontacten en 

bedrading die niet voldoen, vervangen we. Verouderde 

stoppenkasten vervangen we. In dat geval komt er een 

nieuwe groepenkast, met standaard 4 groepen. Om 

elektrisch koken mogelijk te maken, en zo minder gas te 

verbruiken, komt er standaard een perilexaansluiting in 

de keuken en passen we de groepenkast hierop aan. 

Riool en afvoer
De riolering van de woningen vervangen we en sluiten 

we opnieuw aan op het bestaande gemeenteriool. Een 

aantal bewoners klaagt over ongedierte in de woning 

(bijvoorbeeld muizen). Het kan zijn dat deze diertjes via 

gaten in de rioolbuizen in de woning komen. Daarom 

verwijderen we de oude rioleringsbuizen. De afvoeren  
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vervangen we ook. Om verstoppingen van de riolering 

en afvoeren zoveel mogelijk te voorkomen, halen we 

onnodige bochten eruit.  

In de boven- en eengezinswoningen loopt een deel van 

de riolering in de verdiepingsvloer van de slaapkamer, 

grenzend aan de badkamer. Om deze riolering in de 

verdiepingsvloer te vervangen maken we de vloer in 

deze slaapkamer open. 

Asbest
Vooraf is onderzocht  waar er mogelijk asbest aanwezig 

is in de woningen. Aanwezig asbest verwijderen we op 

een veilige manier tijdens de renovatie. 

Brandveiligheid
Op diverse plaatsen in de woningen brengen we 

voorzieningen tegen branddoorslag en -overslag. 

Denk hierbij aan de meterkast, de vloeren tussen de 

beneden- en bovenwoningen en het dak.

Bergingen
Het metselwerk van de bergingen reinigen we en 

voegwerk herstellen we, indien nodig. We herstellen, 

of vervangen de bestaande bergingsdeur en we 

vernieuwen de dakbedekking. De houtenkozijnen 

worden waar nodig hersteld en geschilderd. 

Voorzieningen Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO)
Heeft u WMO- voorzieningen in uw woning, zoals 

bijvoorbeeld een verhoogd toiletpot, of beugels in  

toilet of douche, dan behouden we deze, of plaatsen  

deze terug. 

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

bijvoorbeeld zelf een keuken geplaatst? Dan behouden 

we deze verandering als dat mogelijk is. De verandering 

moet technisch in orde zijn en veilig zijn. Heeft de 

uitvoering van de overige werkzaamheden gevolgen voor 

uw ZAV, dan zoeken wij samen met u naar een geschikte 

oplossing. 

Is het echt niet mogelijk om de ZAV te behouden, dan 

krijgt u mogelijk een vergoeding. Dit is op basis van het 

standaard ZAV-beleid van Portaal. Deze staat op onze 

website. Dit geldt ook op het moment dat u de ZAV  

niet officieel heeft aangevraagd bij Portaal, maar deze  

wel voldoet aan de eisen. 

Let wel: vloerafwerking,- wandafwerking en schilderwerk 

is geen ZAV. 
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2e – Werkzaamheden in de     
  standaard 2-kamer-
  benedenwoning 
Portaal heeft voor de standaard 
2-kamerwoningen (Druckerstraat 6, 32 en 
Grevenstraat 3, 5, 7, 21, 35, 37, 39 en 41) 
een aanvullend plan gemaakt, bovenop 
het plan, zoals in dit bewonersboekje. 

In het aanvullende plan biedt Portaal de bewoners van 

de standaard 2-kamer benedenwoningen de keuze voor 

een uitbouw, aan de keuken, of niet. Voor de uitbouw 

geldt een aparte huurverhoging. De bewoner kan er ook 

voor kiezen om de woning te laten, zoals deze is. Kiest de 

bewoner voor een uitbouw, dan zijn er een aantal opties 

voor de indeling van de woning. De bewoners van de 

genoemde woningen zijn apart geïnformeerd over het 

aanvullende plan. 
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3 – Keuzes en opties  
  voor bewoners  
Portaal biedt u graag keuzemogelijk- 
heden. Wij hopen hiermee dat uw huis 
echt uw thuis wordt. Bij het vervangen  
van de badkamer, keuken en/of toilet  
kiest u bijvoorbeeld de kleur van de  
tegels, de kleur van de keukenkasten,  
het aanrechtblad en de handgrepen.  
De keuzes uit het basispakket zijn  
gratis. U kunt de keuzes in de inspiratie- 
woning zien en u ontvangt deze op  
een later moment ook op papier.  

Voordat de aannemer start met de werkzaamheden, 

nodigen wij u uit voor een keuzegesprek. Als u geen 

keuze komt maken, krijgt u een standaard afwerking.

Naast de gratis keuzes, zijn er nog een aantal opties. 

Dat is een luxere afwerking, van bijvoorbeeld de kraan, 

of het aanbrengen van een extra voorziening, zoals 

bijvoorbeeld een vaatwasmachineaansluiting. U kunt 

kiezen uit de volgende opties:

• Een mengkraan in plaats van een standaard kraan 

 (in keuken- en of badkamer)

• Verhoogd toilet (6 – 10 cm hoger dan de standaard)

• Het maken van een aansluitpunt voor een   

 vaatwasmachine 

• Een motorloze wasemkap in de keuken

• Een volledige beloopbare vloer op de zolder

• Aanbrengen van een geluidsisolerende wand 

Voor de opties betaalt u eenmalig een bijdrage aan  

de aannemer. De optielijst, inclusief de prijzen, zijn 

beschikbaar in de inspiratiewoning. 
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4 – Renovatie in onbewoonde staat 
De renovatie is in onbewoonde staat.  
Dat betekent dat u tijdelijk de woning 
verlaat. Portaal zet wisselwoningen 
in, waar u tijdelijk kunt verblijven.  
Ook uw spullen en meubels neemt u  
mee naar de wisselwoning. 

De wisselwoning
De wisselwoningen liggen zo dicht mogelijk bij  

uw huidige woning.  In totaal zijn er steeds 9 tot 10 

wisselwoningen nodig. Op dit moment zijn er  

5 wisselwoningen beschikbaar in de wijk zelf.  

Woningen die in de tussentijd leegkomen in de 

wijk, zetten we in als wisselwoning. De overige 

wisselwoningen liggen in de buurt van uw woning. 

Portaal stoffeert de wisselwoning, wat betekent dat 

er vloerbedekking (vinyl) ligt, rolgordijnen zijn en de 

wanden en plafonds er netjes uitzien. U neemt uw 

eigen meubels en spullen mee naar de wisselwoning. 

Meubels en spullen verhuizen
Tijdens de renovatie moeten de benedenwoningen 

volledig leeg zijn in verband met het vervangen van  

de houten begane grond vloer. Dat geldt ook voor de 

begane grond van de eengezinswoningen. In de 

bovenwoningen en op de verdiepingen van de 

eengezinswoningen geldt dat de slaapkamer, grenzend 

aan de badkamer volledig leeg moet zijn. Dit is nodig  

in verband met werkzaamheden aan de riolering. 

 

In de woonkamer en overige slaapkamers in de  

boven- en eengezinswoningen mogen, in overleg, alleen 

zware, grote en niet uit elkaar te halen meubels blijven 

staan. Alle losse spullen, ook in de kasten, neemt u 

mee naar de wisselwoning. Voorwaarde is wel dat er 

voldoende werkruimte overblijft: minimaal 1,5 meter 

vanaf de gevels en voldoende loopruimte om bij de 

kozijnen te komen. En dat de meubels die achter blijven 

door u goed ingepakt, of ingeseald zijn, om schade te 

voorkomen. 

In de bergingen mogen uw spullen blijven staan, mits de 

deur en het raam vrij blijven voor de werkzaamheden.

Herinrichting van uw woning
Als gevolg van de werkzaamheden kan er mogelijk  

schade ontstaan aan uw plafond, vloer- en of 

wandafwerking. (zie bijlage 1, Sociaal Plan), voor  

een overzicht van mogelijke schade). Het herstel van  

deze schade noemen wij ‘herinrichting’. 

Bij de benedenwoningen en eengezinswoningen  

geldt dat bijvoorbeeld voor de vloerafwerking op  

de begane grond. Voor het verhuizen en de  

herinrichting van uw gerenoveerde woning ontvangt 

 u een verhuis- en herinrichtingsvergoeding  

(zie hoofdstuk 5: financiële gevolgen). 
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5 – Financiële gevolgen 
U gaat voor de renovatiemaatregelen, 
dus niet voor de onderhoudsmaat-
regelen, huurverhoging betalen. Door 
de energiebesparende maatregelen 
die wij nemen, krijgen alle woningen 
gemiddeld een label A. Op dit moment 
hebben de benedenwoningen 
gemiddeld een label D en de eengezins- 
en bovenwoningen gemiddeld een 
label F. Door betere isolatie daalt uw 
energieverbruik waarschijnlijk. Verandert 
uw gezinssituatie niet en blijft uw 
verbruiksgedrag hetzelfde, dan mag u 
een besparing verwachten.  

Geen stijging van de woonlasten
In Leiden hebben we afgesproken dat een 

huurverhoging vanwege de energiebesparende 

maatregelen die we nemen niet mogen leiden tot  

een gemiddelde verhoging van de woonlasten.  

De woonlasten zijn de totale huur plus energiekosten. 

Als blijkt dat de gemiddelde woonlasten, per 

woningtype, hoger uitkomen door de huurverhoging, 

dan stellen wij de huur achteraf alsnog naar beneden 

bij. Het bedrag dat u uiteindelijk bespaart, hangt  

vooral af van uw eigen verbruik. 

Huurverhoging
De huurverhoging is berekend op 50% van de 

gemiddelde te verwachte besparing op  

energieverbruik per woningtype. En is als volgt: 

Eén jaar na oplevering van de laatste gerenoveerde 

woning berekent Ingenieursbureau Nieman op 

basis van geanonimiseerde verbruikscijfers de 

daadwerkelijke gemiddelde energiebesparing per 

woningtype. Als blijkt dat de daadwerkelijke gemiddelde 

energiebesparing per woningtype lager is dan de 

huurverhoging, betaalt Portaal de teveel betaalde 

huur eenmalig terug. En passen we op dat moment de 

huurverhoging aan op de daadwerkelijke besparing. Blijkt 

dat de daadwerkelijke energiebesparing hoger is, blijft de 

huurverhoging gelijk (voor meer informatie, zie de bijlage: 

Sociaal Plan, 6. Woonlasten). 

Huurverhoging bij uitbouw
Alleen voor bewoners van de standaard 2-kamer 

benedenwoningen die kiezen voor een uitbouw,  

geldt een extra huurverhoging van €20,- per maand.   

Deze huurverhoging van €20,- per maand is bovenop 

de huurverhoging van €4,18,- per maand voor de 

energiebesparende maatregelen. 

Geen huurverhoging 
bij verwijderen open 
verbrandingstoestel
Normaal gesproken geldt een huurverhoging van  

€ 50,- per maand (zonder subsidie) bij het verwijderen  

van een open verbrandingstoestel en het aanbrengen  

van een CV-installatie met radiatoren. Bij de renovatie 

geldt hiervoor geen extra huurverhoging.

Woningtype  Te verwachten Huurverhoging per,  

  besparing maand op basis van

  energieverbruik** 50% van de te ver-

   wachten besparing

Standaard 2-kamer 

benedenwoning* € 8,36 € 4,18 per maand

Benedenwoning € 21,60 € 10,80 per maand

Bovenwoning € 49,64 € 24,82 per maand

Eengezinswoning € 37,20 € 18,20 per maand

* Druckerstraat 6, 32 en Grevenstraat 3, 5, 7, 21, 35, 37, 39, 41

**  In dit geval gaan wij uit van een gemiddelde te verwachten 

 besparing per woningtype.
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Huurtoeslag
Als u huurtoeslag ontvangt, moet u de huurverhoging 

doorgeven bij de belastingdienst. De huurprijzen van 

de woningen blijven ook na de huurverhoging onder 

de huurtoeslaggrens. Dit betekent dat wanneer u nu 

huurtoeslag ontvangt u een deel van de huurverhoging 

terugkrijgt door een hogere huurtoeslag.

Huurprijs tijdens en na de 
renovatie
Tijdens de renovatie betaalt u de huur van uw eigen 

woning door. Voor de wisselwoning betaalt u geen  

huur. De huurverhoging gaat in na de oplevering van  

uw gerenoveerde woning.

Verhuis- en inrichtingsvergoeding
U ontvangt de wettelijk vastgestelde verhuis- en 

herinrichtingsvergoeding, namelijk  € 5.993,- per 

huishouden (prijspeil 2018). 

 

In een aparte folder staan een aantal suggesties voor het 

inschakelen van hulp bij het verhuizen en herinrichten/

klussen aan uw gerenoveerde woning. Met een aantal 

partijen hebben wij scherpe prijsafspraken kunnen maken 

voor dit project. De kosten voor deze hulp betaalt u zelf 

van de vergoeding en rechtstreeks aan de partij die de 

hulp biedt. En u maakt zelf afspraken met de partijen 

over wat voor hulp zij u bieden. Uiteraard kiest u zelf of 

u de hulp van één van de partijen inschakelt, of dat u de 

verhuizing en/of herinrichting zelf doet.  

Woningtype  Te verwachten Huurverhoging per,  

  besparing maand op basis van

  energieverbruik** 50% van de te ver-

   wachten besparing

Standaard 2-kamer 

benedenwoning* € 8,36 € 4,18 per maand

Benedenwoning € 21,60 € 10,80 per maand

Bovenwoning € 49,64 € 24,82 per maand

Eengezinswoning € 37,20 € 18,20 per maand

* Druckerstraat 6, 32 en Grevenstraat 3, 5, 7, 21, 35, 37, 39, 41

**  In dit geval gaan wij uit van een gemiddelde te verwachten 

 besparing per woningtype.
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6 – De uitvoering en planning 

Aannemer
VIOS Bouwgroep, uit Utrecht voert de werkzaamheden 

uit. VIOS Bouwgroep is een familiebedrijf, wat al meer 

dan 80 jaar bestaat. Zij zijn gespecialiseerd in en 

hebben ruime ervaring in duurzame renovaties, met 

behoud van de historische waarde van de woningen. 

VIOS heeft ook de projecten Anna van Saksenstraat en 

Kooizicht in Leiden gedaan.  

Planning
De voorbereidingen voor de uitvoering van de 

renovatie en het onderhoud starten als er voldoende 

draagvlak onder bewoners is en de financiering en 

benodigde vergunningen rond zijn. Als alle voorberei-

dingen volgens plan verlopen, starten we met de eerste 

woningen in oktober 2018. Bij een start in oktober is  

de volgorde van aanpak als volgt:  

  

  

Bij de planning en volgorde van aanpak (de zoge-

naamde routing) moeten wij rekening houden met 

flora- en fauna (‘planten & dieren’). Als we niet eind 

2018 kunnen starten, kan dit gevolgen hebben voor  

de volgorde van aanpak. 

Duur van de werkzaamheden
Om de 2 weken starten we de werkzaamheden in  

3 woningen op. Als alles volgens planning verloopt,  

duren de werkzaamheden aan alle 101 woningen 

ongeveer 2 jaar.  

De werkzaamheden per woning duren 25 werk-

dagen. Tijdens de winterperiode kan dit langer zijn, 

als er niet gewerkt kan worden door slecht weer, 

bijvoorbeeld vorst. 

U heeft voordat de werkzaamheden in uw woning 

starten een week en een weekend (totaal 7 dagen) 

de tijd om te verhuizen naar de wisselwoning.  

En u heeft een week en twee weekenden (totaal  

9 dagen) om van de wisselwoning terug te verhuizen 

naar uw gerenoveerde woning. U hoort minimaal 

6 weken voordat de werkzaamheden in uw woning 

zijn en wanneer u moet verhuizen.  

Informatie over de uitvoering 
en planning
Voordat de werkzaamheden starten komen wij bij  

u langs om onder andere te bespreken:

• Wanneer we wat gaan doen

• Wat we van u vragen als voorbereiding en wat 

 dit voor u betekent

• Met welke bijzonderheden we in uw woning  

 rekening moeten houden 

• Van welke tijdelijke wisselwoning u gebruikt kunt  

 maken

Dit noemen we een warme opname. De warme 

opname is minimaal 6 weken voor de start van de 

werkzaamheden in uw woning.

Volgorde van aanpak

• Grevenstraat 1 t/m 43 oneven

• Grevenstraat 12, 14 en 

 Marendorpse Dwarsstraat 1 t/m 11 (oneven)

• Grevenstraat 2 t/m 10

• Marendorpse Dwarsstraat 2 t/m 12 (even) 

 en Druckerstraat 1 t/m 7 (oneven)

• Druckerstraat 9 t/m 21 (oneven)

• V.d. Werfstraat 62 en Druckerstraat 2 t/m 34 

 (even) (start bij hoge nummers)
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Voorlopige planning en routing 
(onder voorbehoud van draagvlak, start uitvoering 

en flora & fauna)
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7 – Sociaal Plan  

 
In het Sociaal Plan staan de rechten en plichten van bewoners en 

wat Portaal doet om de overlast zoveel mogelijk te beperken, zoals:

• Wat voor tijdelijke wisselwoningen er komen

• Welke vergoeding bewoners krijgen

• Hoe er omgegaan wordt met schade

• Hoe Portaal omgaat met maatwerk

• Etc.

Maakt u zich zorgen over de werkzaamheden, vanwege uw 

persoonlijke situatie. Heeft u hier vragen over en wilt u deze 

graag bespreken met Portaal. Neemt u dan contact op met onze 

bewonersbegeleider Irene de Bruin.  

In BIJLAGE 1 vindt u het Sociaal Plan. 
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8 – De draagvlakmeting  
Bij een draagvlakmeting laat u weten  
of u vóór of tegen de uitvoering van het 
plan Grevenstraat en omgeving bent.  

Hoe voeren we de 
draagvlakmeting uit? 
U krijgt pas ná, dus niet tijdens of vóór het huisbezoek 

een draagvlakformulier. Op dit formulier geeft u aan 

of u instemt met de renovatie en de gevolgen, zoals 

beschreven in dit informatieboekje, of niet. De HBV 

(huurderbelangenvereniging) ziet er op toe dat de 

draagvlakmeting correct uitgevoerd wordt en telt de 

stemmen na. 

Hoe werkt een draagvlakmeting 
stap voor stap?
• U ontvangt dit informatieboekje, dit is plan   

 Grevenstraat en omgeving

• Lees dit boekje goed door

• (Persoonlijke) vragen kunt u stellen tijdens de 

 spreekuren en tijdens de inloopbijeenkomst

• Vervolgens komen we bij u op huisbezoek, om 

 vragen te beantwoorden en ook uw persoonlijke 

 situatie verder door te spreken

• U ontvangt daarna een brief met draagvlak-

 formulier per post

• Dit formulier telt als uw stem voor de draagvlak-  

 meting, hierop kunt u aangeven of u vóór of tegen 

 het voorstel bent

• U stuurt het formulier ondertekent terug aan 

 Portaal (door de antwoordenvelop te gebruiken) 

 of u stopt het formulier in de dichte antwoord-  

 envelop in de brievenbus bij de inspiratiewoning,   

 Grevenstraat 12

• Portaal en de HBV-Leiden tellen en controleren   

 samen de draagvlakformulieren;

• U ontvangt schriftelijk de uitkomst van de   

 draagvlakmeting.

Wanneer voeren we het 
renovatie- en onderhoudsvoorstel 
Grevenstraat en omgeving uit?
Wanneer 70% of meer van alle bewoners instemt met 

het plan, inclusief de bijbehorende huurverhoging, gaat 

de uitvoering door, onder voorbehoud goedkeuring  

Raad van Bestuur Portaal, financiering en vergunning. 

Pas dan treedt ook het Sociaal Plan in werking.  

Wat is de planning tot aan de 
draagvlakmeting?
• Begin juni –  Inloopbijeenkomsten inspiratiewoningen

• Vanaf begin juni – persoonlijke huisbezoeken

• Kort na het persoonlijk huisbezoek ontvangt u het  

 draagvlakformulier per post.
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9 – Voor vragen en begeleiding  

 
Huisbezoek, inspiratiewoning en inloopbijeenkomst 
Het is lastig om kort op papier uit te leggen wat de werkzaamheden inhouden en  

wat het uiteindelijke resultaat is. Daarnaast is de impact van een renovatie voor  

iedereen verschillend. Daarom nodigen wij u, voor de draagvlakmeting, graag uit in  

de inspiratiewoning. Daar kunt u van bepaalde werkzaamheden het resultaat zien.  

De inloopbijeenkomst is begin juni. U ontvangt op korte termijn een uitnodiging.  

Bewonersbegeleider
De bewonersbegeleider vanuit Portaal is Irene de Bruin. Bij Irene kunt u onder andere 

terecht met vragen over het Sociaal Plan. 

Voor technische vragen over het plan, kunt u terecht bij Roy Diks, projectleider van VIOS

 

Irene de Bruin  
Bewonersbegeleider Portaal  
Spreekuur: woensdagen 13.00 – 14.00 uur 

Grevenstraat 12

Telefoonnummer: 06 – 18 18 22 29

E-mailadres: grevenstraat@portaal.nl 

Roy Diks  
Projectleider VIOS  
Telefoonnummer: 030-2627872

E-mailadres: grevenstraat@vios-bouw.nl
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10 – Ruimte voor notities  
Het is handig om van tevoren alvast uw vragen op te schrijven, zodat u 
deze kunt voorleggen aan de medewerkers van Portaal.   



Bijlage 1 – Sociaal Plan
1 – Algemeen 

Dit Sociaal Plan is in bespreking met de 
klankbordgroep tot stand gekomen. En 
voldoet aan de afspraken die in samen-
werking met de gemeente Leiden, Portaal 
en de huurdersbelangenvereniging zijn 
opgesteld.  

De basisafspraken en regelingen waar bewoners mee 

te maken krijgen bij groot onderhoud en renovatie 

zijn vastgelegd in het Sociaal Statuut Leiden 2013-

2018. Dit Sociaal Statuut vindt u terug op de website 

van Portaal (bij projecten), of op de website van de 

Huurderbelangenvereniging Leiden (HBV).  Per project 

maken we afspraken op maat. Deze afspraken staan  

in dit Sociaal Plan. 

Het Sociaal Plan treedt pas in werking op het moment 

dat we daadwerkelijk gaan renoveren. Daarvoor zijn een 

onherroepelijke omgevingsvergunning, een onherroepelijk 

draagvlak van bewoners en een realisatiebesluit vanuit 

het bestuur van Portaal nodig. Eerder kunnen bewoners 

geen aanspraak maken op de afspraken, regelingen en 

vergoedingen in dit Sociaal Plan. 

2 – Contract 
Huurcontract en huurprijs
Uw huurcontract verandert niet. De huurprijs wordt, 

met de huurverhoging (zie hoofdstuk 5), na de renovatie 

van uw woning aangepast. Met ingang van de 1e van de 

daarop volgende maand. De jaarlijkse huurverhoging  

per 1 juli blijft van kracht. 

Bewoonde of onbewoonde staat?
De renovatie is in onbewoonde staat. Dat wil zeggen  

dat u tijdens de renovatie niet in de woning kunt blijven 

wonen. Portaal zet wisselwoningen in, waar u tijdelijk  

kunt verblijven. 

Huur
De huur van uw huidige woning loopt de gehele  

renovatie door. 

 

3 – Wisselwoning
Portaal stelt een wisselwoning beschikbaar, voor alle 

bewoners waar we op dat moment de werkzaamheden 

aan de woning uitvoeren. Voor de wisselwoning betaalt  

u geen huur. 

Contracten (gas, water & elektra), abonnementen 
en post
In de wisselwoning is gas, water en elektra aanwezig.  

U hoeft dit niet op uw naam te zetten en u betaalt hier 

niet voor. Het voorschot wat u betaalt aan uw leverancier 

voor gas, water en elektra in uw huidige woning loopt 

door. Er is een wifi- en televisieaansluiting aanwezig in 

de wisselwoning, waardoor u in principe uw huidige 

abonnement niet tijdelijk hoeft te ‘verhuizen’.  Dit is een 

standaard pakket (Ziggo), met standaard internet en 

televisiekanalen (geen telefoon). We plaatsen een tijdelijke 

postvoorziening voor de huidige woning. Daardoor kan  

de post tijdens de werkzaamheden gewoon bezorgd 

worden, op uw huidige adres. U kunt de post in dat geval 

ophalen, waardoor het niet noodzakelijk is om uw post 

tijdelijk door te laten sturen.  

Kenmerken wisselwoningen
Portaal stoffeert de wisselwoning. Dat houdt in dat er 

vloer-, en raambekleding is en de wanden zijn afgewerkt. 

U richt de woning zelf, met uw eigen meubels in. Heeft u 

in uw huidige woning een ingebouwde koelkast, of fornuis. 

Dan horen wij dit graag tijdig, zodat wij in dat geval voor 

een vervangende voorziening in de wisselwoning kunnen 

zorgen. 
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De wisselwoningen liggen in het complex zelf, of zoveel 

mogelijk in de buurt van de Grevenstraat. Momenteel  

zijn er 5 lege woningen in het complex zelf beschikbaar  

als wisselwoning. Woningen die in de loop van de  

tijd nog vrij komen, doordat er bewoners verhuizen, 

gebruiken wij ook als wisselwoning. Voorrang met 

betrekking tot de wisselwoningen in het complex zelf 

hebben: bewoners die afhankelijk zijn van zorg in  

de buurt, waaronder mantelzorgers in de buurt, of 

afhankelijk zijn van bepaalde voorzieningen in de buurt. 

De wisselwoning is qua grootte vergelijkbaar met de 

huidige woning. 

Indien uw wisselwoning aanzienlijk kleiner is dan uw 

huidige woning en er geen andere wisselwoningen 

beschikbaar zijn,  zorgt Portaal voor een kleine afsluit- 

bare opslagcontainer (2 meter breed, bij 2 meter 

lang en 2,5 meter hoog). Deze opslagcontainer is 

wind- en waterdicht en voorzien van een speciale 

ventilatievoorziening, waardoor deze geschikt is voor  

de opslag van inboedel (ondanks dit adviseren wij u  

om geen kostbaarheden in de container op te slaan).  

Deze tijdelijke opslagcontainer komt voor uw huidige 

woning en blijft daar gedurende de werkzaamheden  

staan. In dit geval betaalt u hier geen extra kosten voor. 

Indien de bewoner zelf bewust kiest voor een kleinere 

woning, geldt dit niet. 

Bij iedere wisseling in de wisselwoningen vervangen we  

het cilinderslot, om te voorkomen dat andere bewoners  

de sleutel van de wisselwoning nog in bezit hebben. 

Gebruikersovereenkomst
U ontvangt van Portaal een gebruikersovereenkomst voor 

de wisselwoning. Hierin staat in welke periode u gebruik 

kan maken van deze wisselwoning. U kunt niet langer 

gebruik maken van de wisselwoning dan aangegeven in 

de gebruikersovereenkomst. Bij schade aan de woning 

of vermissing van sleutels wordt een bedrag in rekening 

gebracht. Daarnaast tekent u voor een aantal huisregels. 

4 – Planning en duur van de    
       werkzaamheden
Op het moment dat het plan doorgaat, ontvangt u van  

ons een grove voorlopige planning. Minimaal zes weken 

voordat de werkzaamheden in uw woning zijn, ontvangt  

u een detailplanning. 

De werkzaamheden in uw woning duren in totaal  

25 aaneensluitende werkbare werkdagen (onder  

voorbehoud van onwerkbaar weer, overmacht en 

calamiteiten). Voorafgaand aan de werkzaamheden 

heeft u één week (en een weekend) de tijd om te verhuizen  

naar de wisselwoning. Als de werkzaamheden zijn  

afgerond heeft u één week (en twee weekenden) om  

terug te verhuizen naar uw gerenoveerde woning. 

Is er sprake van enkele dagen onwerkbaar weer (bijvoor-

beeld door vorst) dan kunt u ook enkele dagen langer in de 

wisselwoning blijven. Datzelfde geldt als er vakantiedagen 

vallen in de periode dat de werkzaamheden in uw woning 

plaatsvinden (bijvoorbeeld Pasen, hemelvaart, etc.). 

 

De planning is zo gemaakt dat we voorafgaand aan  

de grotere vakanties (bouwvak en kerstvakantie)  

geen woningen opstarten. 

Vergoeding bij overschrijding uitvoeringstermijn 
De standaard werkzaamheden in uw woning duren  

25 aaneengesloten werkbare werkdagen.  Dit is van de  

start van de werkzaamheden in uw woning tot aan 

de oplevering. Na de oplevering worden eventuele 

opleverpunten opgelost. De tijd van het oplossen van  

deze punten valt buiten de 25 werkdagen. 

Duren de werkzaamheden in uw woning langer, dan  

25 werkbare dagen, dan ontvangt u een vergoeding van  

€ 25,- per werkdag, dat er langer in uw woning gewerkt 

wordt. Deze vergoeding is niet van toepassing: 

• Als de werkzaamheden aan de buitenkant van uw 

 woning langer duren, zoals schilderwerk

• Bij onwerkbare dagen, bijvoorbeeld door kou of 

 regen, waardoor bepaalde werkzaamheden niet   

 volgens planning uitgevoerd kunnen worden
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•  Bij feestdagen, tijdens de periode dat uw woning   

 gerenoveerd wordt 

•  Tijdens het oplossen van opleverpunten na   

 oplevering van de woning

• Bij een onvermoede vervuiling in de woning

 (bijvoorbeeld asbest wat pas bij de sloopwerk-  

 zaamheden geconstateerd wordt) 

• Bij overmacht of een calamiteit, buiten de invloed 

 van de aannemer om.  

Indien de werkzaamheden langer duren door één van de 

bovengenoemde redenen, stellen wij de desbetreffende 

bewoner(s) zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

5 – Vergoeding

Verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding
U ontvangt, de wettelijk bepaalde, verhuis- en 

herinrichtingskostenvergoeding, namelijk € 5.993 euro 

(prijspeil februari 2018). Deze vergoeding is voor alle 

huishoudens gelijk. 

In de verhuis- en herinrichtingskosten zijn onder andere 

verhuiskosten, compensatie voor de overlast en kosten 

in verband met (voorziene) schades aan de afwerking 

van uw woning opgenomen. Dit zijn zogenaamde 

herinrichtingskosten. Zie een toelichting hiervan onder  

het kopje schade. 

Aan wie wordt de vergoeding uitbetaald?
Voor een vergoeding komt u in aanmerking als u voldoet 

aan de volgende eisen:

• U bent hoofdhuurder van de woning.

• U houdt uw hoofdverblijf in de woning.

• U hebt een huurcontract voor onbepaalde tijd met 

Portaal of een van haar rechtsvoorgangers.

Geen recht op vergoeding hebben
Inwonende kinderen, huurders met een tijdelijk huur-

contract, onderhuurders en krakers. Als u de woning in 

zijn geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van Portaal 

heeft onderverhuurd, komt u niet in aanmerking voor een 

vergoeding. 

Uitbetaling
We betalen de verhuis- en herinrichtingskosten- 

vergoeding in twee delen uit. De eerste helft ten minste 

twee weken voor de tijdelijke uitverhuizing naar de 

wisselwoning. En de andere helft bij de oplevering van  

uw gerenoveerde woning.  

Verrekenen
Portaal kan de vergoeding niet gebruiken om 

(achterstallige) betalingen mee te verrekenen, tenzij  

u daar toestemming voor geeft. 

Definitief verhuizen naar een andere woning 
Wilt u niet naar een tijdelijke wisselwoning verhuizen, 

maar definitief naar een andere woning? Dan kan 

dat. U krijgt echter geen urgentie. Op het moment 

dat de renovatie doorgaat en het Sociaal Plan van 

kracht is, ontvangt u in dat geval ook de verhuis- en 

herinrichtingskostenvergoeding. Eerder ontvangt u  

deze vergoeding niet. 

Vergoeding bij extra verbruik gas, water en 
elektra in uw huidige woning
Tijdens de werkzaamheden in uw woning is het 

verbruik van gas, water en elektra in uw huidige woning 

gering (gemiddeld € 25,- per woning.) Omdat u in de 

wisselwoning niet betaald voor gas, water en elektra, 

compenseren wij het verbruik door de aannemer 

in uw eigen woning niet. Tenzij het verbruik in uw 

huidige woning hoger is dan € 25,-. Om dit aan te 

kunnen tonen, neemt de aannemer voorafgaand aan 

de werkzaamheden en bij oplevering van de woning 

de meterstanden op. U tekent hier ook voor. Op basis 

van vaste eenheidsprijzen bepaald de aannemer het 

daadwerkelijke verbruik tijdens de werkzaamheden en 

krijgt u de extra verbruikskosten (alles boven de € 25,-) 

vergoed door de aannemer.

Hulp inschakelen bij verhuizen of spullen tijdelijk 
op laten slaan
Portaal heeft een aantal partijen gevraagd om een 

aantrekkelijk aanbod voor u te maken, voor het bieden 

van hulp bij uw verhuizing naar de wisselwoning- 
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en terug, voor eventuele tijdelijke opslag voor (een 

deel van) uw spullen.  Namelijk: Visie-R en Lagerberg 

Verhuisgroep. Meer informatie over de diensten die deze 

partijen kunnen leveren en de richtprijzen, vindt u in de 

bijgevoegde flyer. 

Uiteraard bepaalt u helemaal zelf of u daar gebruik 

van wilt maken, of dat u de verhuizing zelf, of met een 

andere partij regelt. Mocht u gebruik willen maken van de 

diensten van Lagerberg Verhuisgroep of Visie-R, dan kunt 

u rechtstreeks contact met hen opnemen. Zij komen bij u 

langs en maken een gerichte offerte voor u, op basis van 

uw wensen. U betaalt deze partijen rechtstreeks voor de 

geleverde diensten. 

Wat kan er achterblijven in de woning? 
De renovatie is in onbewoonde staat en uitgangspunt 

is dat het huis leeg is, op het moment dat de 

werkzaamheden uitgevoerd worden. Alleen zware, grote, 

lastig demontabele meubelen kunnen als uitzondering, in 

bepaalde ruimten achterblijven in de eengezinswoningen 

en bovenwoningen. Dit is altijd in overleg met de 

aannemer. De benedenwoningen moeten volledig leeg 

zijn in verband met de werkzaamheden aan de begane 

grondvloer en het plafond. In alle gevallen dienen losse 

spullen weg te zijn, dus ook kasten zijn leeg. De bewoner 

is zelf verantwoordelijk voor het goed af (laten) dekken 

van de meubelen die achter blijven. En het liefst in te 

sealen, zodat schade voorkomen wordt. 

6 – Woonlasten

Door alle verbeteringen wordt uw woning energie-

zuiniger. Uw huur stijgt maar uw energieverbruik 

daalt. Verandert uw gezinssituatie niet en blijft u 

verbruiksgedrag hetzelfde, dan mag u een besparing 

verwachten. De te verwachten besparing op het 

energieverbruik per woningtype is bepaald door 

Ingenieursbureau Nieman. Op basis van de te verwachte 

gemiddelde besparing per woningtype heeft Portaal  

de huurverhoging per woningtype vastgesteld. 

In het Sociaal Statuut van Leiden staat dat de huur-

verhoging vanwege energiebesparende maatregelen 

niet mogen leiden tot een gemiddelde verhoging 

van de woonlasten. De woonlasten zijn uw huur plus 

energiekosten. De huurverhoging is berekend op 

50% van de gemiddelde te verwachte besparing op 

energieverbruik per woningtype. En is als volgt: 

Evaluatie woonlastenwaarborg
Eén jaar na de renovatie van de laatste woning in 

het project berekent ingenieursbureau Nieman de 

daadwerkelijke energiebesparing per woningtype. 

Hierbij maakt Nieman gebruik van geanonimiseerde 

verbruiksgegevens, over een periode van 5 jaar, 

uitgesplitst naar de woningtypen, van netbeheerder 

Liander.  

Als blijkt dat de daadwerkelijke gemiddelde energie-

besparing per woningtype lager uitvalt dan de huur-

verhoging, betaalt Portaal de teveel betaalde huur 

eenmalig terug. Daarnaast past Portaal op dat moment 

de huurverhoging aan op de daadwerkelijke besparing. 

Blijkt dat de daadwerkelijke energiebesparing hoger 

uitvalt, dan blijft de huurverhoging gelijk.

Woningtype  Te verwachten Huurverhoging per,  

  besparing maand op basis van

  energieverbruik** 50% van de te

   verwachten besparing

Standaard 2-kamer 

benedenwoning* € 8,36 € 4,18 per maand

Benedenwoning € 21,60 € 10,80 per maand

Bovenwoning € 49,64 € 24,82 per maand

Eengezinswoning € 37,20 € 18,20 per maand

* Druckerstraat 6, 32 en Grevenstraat 3, 5, 7, 21, 35, 37, 39, 41

**  In dit geval gaan wij uit van een gemiddelde te verwachten 

 besparing per woningtype.
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De voorziene schades die kunnen ontstaan verschillen per 

woningtype. In de tabel op pagina 33 staan de voorziene 

schades per woningtype benoemd. Niet in alle woningen 

ontstaat er schade zoals in de tabel beschreven, vandaar 

dat we het over ‘mogelijke’ voorziene schade hebben.

Schade aan het gehuurde? 
Het uitgangspunt is dat Portaal, de aannemer en 

de bewoners gezamenlijk proberen om schades te 

voorkomen. Helaas zijn schades niet altijd te voorkomen. 

Ontstaat er, buiten de voorziene schades om, schade aan 

het gehuurde, wordt deze door de aannemer hersteld en 

volledig afgewerkt opgeleverd. Dit principe noemen wij 

‘Schadevrij bouwen’. 

In geval van schade, schakelt de aannemer een 

onafhankelijk schade-expert in. Om de schade op een 

zorgvuldige en onafhankelijke manier af te handelen. 

De aannemer meldt schade die ontstaat tijdens de 

werkzaamheden ook direct aan de bewoner. Voordat de 

werkzaamheden beginnen is er een opname in de woning, 

en maakt de aannemer foto’s,  zodat achteraf ontstane 

schade te achterhalen is. 

Tijdens de oplevering loopt de aannemer met de bewoner 

de woning door. En maakt de aannemer opnieuw foto’s. 

Bij schade vult de aannemer samen met de bewoner een 

schadeformulier in. Indien de bewoner na oplevering nog 

schade ontdekt, dient de bewoner deze binnen 24 uur  

na oplevering van de woning te melden bij de aannemer. 

De melding en het schadeformulier zet de aannemer door 

naar een onafhankelijk verzekeringsexpert. Per situatie 

wordt door de verzekeringsexpert de vergoeding bepaalt 

op basis van dagwaarde. Wij raden u aan om de schade 

ook te melden bij uw eigen verzekering. 

Voorbeeld: 
Bij een benedenwoning was de huurverhoging € 11,45 per 

maand, uitgaande van een te verwachten energiebesparing 

van € 22,89 per maand. Bij een nieuwe berekening 

van Nieman blijkt dat de daadwerkelijke gemiddelde 

energiebesparing voor de benedenwoningen € 8,00 per 

maand is. Dan krijgt de bewoner eenmalig een bedrag 

van € 3,45 per maand terug, vanaf het moment dat de 

huurverhoging is ingegaan. Daarnaast wordt de huur  

vanaf dat moment verlaagd met € 3,45 per maand. 

Blijkt dat de daadwerkelijke gemiddelde energiebesparing 

voor de benedenwoningen € 15,00 per maand is.  

Dan blijft de huurverhoging € 11,45 per maand

Bij de evaluatie van de woonlastenwaarborg betrekt 

Portaal actief de HBV-Leiden, omdat de klankbordgroep 

na het renovatieproject ophoudt te bestaan. Portaal 

informeert alle bewoners schriftelijk over de uitkomsten 

van de evaluatie. 

7 – Schade 
Schade aan mijn persoonlijke eigendommen bij 
verhuizing?
Uw spullen dient u tijdelijk te verhuizen naar de wissel-

woning. Dit betekent dat u in dit geval zelf aansprakelijk 

bent voor schade aan uw persoonlijke eigendommen. 

Schakelt u hulp in via een andere partij of verhuisbedrijf, 

dan zijn zij aansprakelijk voor eventuele schade. 

Herinrichting door voorziene schade?  
Het gaat hierbij om uw eigendommen die aangepast 

of vervangen moeten worden als gevolg van de 

werkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

leggen van vloerafwerking, of het aan (laten) passen  

van raambekleding als gevolg van de nieuwe kozijnen. 

Maar denk hierbij ook aan wandafwerking, of 

schilderwerk op bepaalde plekken, als gevolg van de 

werkzaamheden. Dit noemen wij de herinrichting van  

uw gerenoveerde woning. Deze kosten vallen onder  

de verhuis- en herinrichtingsvergoeding. 
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 Tabel ‘mogelijke’ voorziene schade Boven- Beneden- Eengezins-

   woning woning woning

Mogelijke schade aan uw wandafwerking (bijvoorbeeld behang, schilderwerk en/of 
steenstrips):  Door herstelwerk-zaamheden, of bij de uitvoering van de werkzaamheden, 
kan er schade ontstaan aan de huidige wandafwerking van de bewoner. Door herstelwerk-
zaamheden aan het stukwerk bijvoorbeeld en door werkzaamheden aan de gevelkozijnen,  
het dak en de dakkapellen kan er ook schade ontstaan aan het bestaande stucwerk. De 
aannemer herstelt de onderlaag (het stucwerk), maar niet de wandafwerking zelf. Daardoor 
blijven herstelwerkzaamheden zichtbaar. In bepaalde woningen is het ook mogelijk dat we  
de wasmachineaansluiting moeten verplaatsen, omdat deze op een niet veilige plek zit, of  
dat we bijvoorbeeld de CV-ketel verplaatsen. De bestaande boorgaatjes en dergelijke zetten 
we dicht. Maar deze herstelwerkzaamheden blijven wel zichtbaar. Het gevolg is dat een  
wand opnieuw geschilderd, of behangen moet worden, om deze weer netjes te maken. 

Mogelijke schade aan uw schilderwerk binnendeuren: Indien er herstelwerkzaam-
heden plaatsvinden aan de bestaande binnendeuren, bij het vervangen van hang- en 
sluitwerk en bij het passend en sluitend maken van bestaande deuren, ontstaat er schade 
aan het schilderwerk. De deuren worden in dat geval geschuurd en gegrond opgeleverd, 
maar moeten nog afgelakt worden. 

Mogelijk past uw raambekleding niet meer: De afmetingen van de kozijnen blijven  
gelijk, dus over het algemeen zal uw raambekleding ook in de nieuwe situatie passend zijn.  
In de nieuwe situatie komen er naar binnenslaande ramen. Daardoor kan het zijn dat in 
enkele gevallen bepaalde raambekleding (bijvoorbeeld luxaflex) of raambekleding op een 
bepaalde manier bevestigd niet meer past. In de benedenwoningen komt het verlaagd 
plafond ongeveer 10 cm lager dan nu. Stel dat u gordijnen, of raambekleding heeft van  
het plafond tot aan de vloer, moet deze mogelijk ingekort worden.  

Schade aan vloerafwerking bij vervangen begane grond vloer:  De houten begane 
grond vloeren vervangen we door een geïsoleerde nieuwe vloer. De huidige vloerafwerking 
(laminaat, vloerbedekking, parket, etc.). gaat eruit. Behalve in de keuken en hal. Daar blijft 
de granitovloer zitten. In de overige ruimten moet u dus een nieuwe vloerafwerking (laten) 
aanbrengen. De maten van de vloeren blijven gelijk, dus mocht u uw huidige vloerafwerking 
terug willen leggen, dan kan dat, maar bent u zelf verantwoordelijk voor het eruit halen en  
de opslag van de huidige vloerafwerking.   

Schade aan vloerafwerking door werkzaamheden aan standleiding (aansluiting  
op riool): Doordat we de standleiding gedeeltelijk moeten verleggen ontstaat er  
plaatselijk schade aan de huidige vloerafwerking in de (slaap)kamer naast de badkamer  
op de 1e woonlaag en 2e woonlaag.  

Schade aan wandafwerking door bevestiging verlaagd plafond: Het nieuwe 
verlaagd plafond wordt gesausd opgeleverd. Wel kan de aansluiting van het nieuwe  
plafond met de huidige wanden schade veroorzaken aan bestaande wandafwerking 
(bijvoorbeeld als er nu steenstrips zitten)  

Schade aan plafondafwerking door werkzaamheden aan het dak: Door het 
aanbrengen van de dakisolatie kan er schade ontstaan aan het plafond. De schade aan  
het plafond wordt hersteld. Herstelwerkzaamheden blijven in dat geval wel zichtbaar.  

Schade aan de tuinafwerking: Voor de werkzaamheden moet u ongeveer 1,5 meter 
vrij maken vanuit de gevel. Dit kan gevolgen hebben voor uw tuinafwerking. 

X     X      X

X     X      X

X     X      X

      X      X

      X      X

X  X   

      X      

X             X



 

Hulp inschakelen bij de herinrichting van uw 
gerenoveerde woning?
Portaal heeft een aantal partijen gevraagd om een 

aantrekkelijk aanbod voor u te maken, voor het bieden 

van hulp bij de herinrichting van uw gerenoveerde woning, 

namelijk Visie-R en VIOS. Denk daarbij aan het laten leggen 

van de vloerafwerking, schilderwerk, behangen, etc. Meer 

informatie over de diensten die deze partijen kunnen 

leveren en de richtprijzen, vindt u in de bijgevoegde flyer. 

Uiteraard bepaalt u helemaal zelf of u daar gebruik van 

wilt maken, of dat u de herinrichting zelf doet, of door een 

andere partij laat doen. Mocht u gebruik willen maken van 

de diensten van Visie-R of VIOS, dan kunt u rechtstreeks 

contact met hen opnemen. Zij komen bij u langs en maken 

een gerichte offerte voor u, op basis van uw wensen. 

U betaalt deze partijen rechtstreeks voor de geleverde 

diensten.  

8 – Eigendommen die een     
      belemmering vormen
Eigendommen die een belemmering kunnen vormen bij de 

werkzaamheden en die u zelf heeft aangebracht, dient u 

zelf, voorafgaand aan de werkzaamheden, te verwijderen. 

Het gaat om alles wat niet standaard in de woning aanwezig 

was, maar u zelf heeft aangebracht. Bijvoorbeeld houten 

plafonds, douchegordijnen, en satellietschotels. Ook moet u 

de tuin en/of gevel vrij maken van obstakels. Beschadigingen 

aan zaken die u zelf heeft aangebracht vallen niet onder 

‘schadevrij bouwen’ zoals vermeld in de bovenstaande 

paragraaf: ‘Schade’.

Uitzondering op bovenstaande zijn de zelf aangebrachte 

voorzieningen waarover u vooraf toestemming hebt 

gekregen van uw verhuurder (ZAV). 

9 – Zelf aangebrachte   
    veranderingen (ZAV)
Er zijn huurders die veranderingen of zelf voorzieningen in 

hun woning hebben aangebracht. Dit noemen wij een ZAV. 

Waar mogelijk, streven we er naar om de ZAV te 

behouden. Soms is dat door het uitvoeren van de werk-

zaamheden helaas niet mogelijk. In dat geval geldt dat 

bewoners mogelijk recht hebben op een vergoeding, 

als deze ZAV schade oploopt of verloren gaat door de 

renovatie. Dit kan in iedere woning anders zijn. En daarom 

is het maatwerk om te bepalen wat de gevolgen van de 

werkzaamheden zijn voor de ZAV en hoe we hiermee 

omgaan. Indien een bewoner het wenst, geven we 

voorafgaand aan de draagvlakmeting meer duidelijkheid 

over de gevolgen voor de ZAV bij een renovatie.

Vergoeding voor zelf aangebrachte verandering 
(ZAV)
Als het nodig is dat de zelf aangebrachte verandering 

verwijderd moet worden, geldt er in en aantal gevallen  

een vergoeding. Deze vergoeding is conform het ZAV-

beleid van Portaal. Het bepalen van deze vergoeding is 

maatwerk, waarbij conform het reguliere beleid van  

Portaal de volgende uitgangspunten gelden:

a) De bewoner heeft toestemming van Portaal 

 gekregen voor het aanbrengen van de ZAV

b) De vergoeding wordt aan de hand van de dagwaarde  

 bepaald, waarbij rekening wordt gehouden

 met een afschrijvingstermijn

c) Portaal betaalt geen vergoeding als wij de ZAV   

 verwijderen, maar een nieuwe vervangende 

 voorziening hiervoor terugplaatst

d) De ZAV moet technisch in orde zijn

e) Het gaat om zaken dus zaken die aard en  

 nagelvast zijn

Vaak blijkt bij renovatie dat bewoners, soms al jaren 

geleden, een ZAV hebben aangebracht, zonder Portaal 

daar van op de hoogte te stellen, of Portaal om 

toestemming te vragen. In uitzondering op het reguliere 

beleid nemen we ook de ZAV’s  mee die weliswaar niet 

conform beleid goedgekeurd zijn door Portaal, maar 

waarvan aannemelijk is dat deze destijds wel goedgekeurd 

zijn bij een formele aanvraag. 
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Colofon

Uitgave van Portaal en VIOS Bouwgroep, mei 2018

Dit is het renovatie- en onderhoudsvoorstel voor 

het project Grevenstraat en omgeving. Aan deze 

informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Woningcorporatie Portaal bouwt aan kansrijke 

buurten waar je je thuis voelt. Wij werken in de 

regio’s Utrecht, Amersfoort, Arnhem, Leiden en 

Nijmegen.

Postadres
Postbus 2211

3500 GE Utrecht

Bezoekadres
3e Binnenvestgracht 23 

Leiden 

0800 - 767 82 25

info@portaal.nl

www.portaal.nl 

www.portaal.nl

10 –  Bewonersbegeleiding 
      en maatwerk
U kunt bij de bewonersbegeleider(s) van Portaal terecht  

met eventuele vragen en/of zorgen. Zij doen hun best uw 

vragen te beantwoorden en u verder te helpen. Dus hebt 

u vragen voor de bewonersbegeleider van Portaal, kom 

dan langs op het spreekuur in de wijk (voor tijden zie de 

nieuwsbrief). Of neem telefonisch contact op, met Irene 

de Bruin, rechtstreeks via 06-18 18 22 29, of mail naar: 

grevenstraat@portaal.nl

Maatwerk
Als het nodig is, zoeken wij, samen met u naar een  

passende oplossing. Dit betekent dat we in individuele 

gevallen af kunnen wijken van het Sociaal Plan.  

Dit noemen wij maatwerk. 

Hardheidsclausule (artikel 6.2 Sociaal Statuut Leiden)
Indien het Sociaal Statuut Leiden en/of Sociaal Plan 

Grevenstraat en omgeving in een specifiek geval voor 

een huurder onevenredig negatieve gevolgen heeft, die 

ongunstiger zijn dan voor de overige huurders het geval is, 

kan die huurder een beroep doen op de hardheidsclausule 

en de verhuurder verzoeken af te wijken van het Sociaal 

Statuut en/of Sociaal Plan. In dat geval zal de verhuurder 

dit verzoek in behandeling nemen en binnen dertig 

dagen na ontvangst een besluit nemen. De uitslag wordt 

schriftelijk, met redenen omkleed, meegedeeld aan de 

betrokken huurder. De huurder kan tegen de beslissing 

van de verhuurder direct bezwaar maken bij de lokale 

geschillencommissie.

Lokale geschillencommissie (artikel 6.4 Sociaal 
Statuut Leiden)
Individuele huurders kunnen zicht wenden tot de bij de 

verhuurder bestaande lokale geschillencommissie indien zij 

het niet eens zijn met de wijze waarop de verhuurder het 

Sociaal Statuut uitvoert of interpreteert. Voorbeelden van 

zaken waarmee de huurder naar de geschillencommissie 

kan gaan zijn: het vaststellen van de technische noodzaak 

tot ontruiming, vaststellen ZAV vergoeding, enz.  

De individuele huurder kan er ook voor kiezen zijn zaak  

aan de huurcommissie of de rechter voor te leggen. 
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Welkom thuis


