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Verslag en afspraken overleg 

Klankbordgroep Grevenstraat e.o. 

 

Datum: 28 juni 2018 

 

Agenda: 

1. Stand van zaken  

2. Geluiden uit de wijk  

3. Vervolg 

 

 

 

 

 

1. Stand van zaken: 

Op dit moment heeft het grootste deel van de bewoners een huisbezoek gehad en 

hebben zij een gespreksverslag ontvangen, met een draagvlakformulier en 

antwoordenvelop. Degenen die nog geen huisbezoek hebben gehad ontvangen 

sturen wij ook het draagvlakformulier toe. Uiteraard met de uitnodiging om contact 

met ons op te nemen, mochten zij nog een huisbezoek willen. 

 

Inmiddels is ook de nieuwsbrief verstuurd met daarbij de veelgestelde vragenlijst.  

 

Met de HBV is een afspraak gemaakt voor 5 juli a.s. om de tot dan toe 

binnengekomen stemformulieren te tellen.  

 

Op basis van de etiketten op de antwoordenveloppen kunnen wij zien wie het 

formulier nog niet terug ingeleverd heeft. Op basis van dit overzicht, gaan wij 

‘narooien’. Dus bewoners benaderen, met het verzoek om het formulier alsnog in te 

leveren. En indien nodig eventuele vragen ook direct te kunnen beantwoorden. 

 

Indien er bewoners zijn waar we helemaal geen contact mee krijgen, kunnen we 

mogelijk de HBV nog inschakelen. Dit nemen we mee tijdens de bespreking 

donderdag 5 juli a.s. 

 

2. Geluiden uit de buurt: 

 

- Datum begeleidende brief draagvlakformulier: volgens de leden van de 

klankbordgroep zit er soms ruime tijd tussen de datum op de begeleidende brief en 

de dag dat de bewoners deze daadwerkelijk ontvangen. De begeleidende brieven 

worden op individueel niveau na afronding van het gespreksverslag opgemaakt en 

deze brief, wordt nog op dezelfde dag, samen met het gespreksverslag, het 

draagvlakformulier en de antwoordenvelop overhandigd aan de bewoners, of in de 

brievenbus gestopt. De datum op het gespreksverslag ligt inderdaad wel in het 

verleden. Dit is de datum waarop het huisbezoek heeft plaatsgevonden. En omdat er 

tijdens de huisbezoeken in sommige gevallen vragen zijn gesteld, die nog in het 
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projectteam besproken moesten worden, of omdat er in een aantal gevallen nog een 

verzoek tot een herbeoordeling is gedaan (second opinion) zit er wel tijd tussen het 

daadwerkelijke gesprek en het versturen van het gespreksverslag etc.  

 

- Dakkapel: vraag vanuit de klankbordgroep (bewoners die de klankbordgroep 

benadert hebben): Waarom wordt alleen de dakkapel in de badkamer breder en niet 

in de slaapkamers? Bij het maken van een plan moeten er keuzes gemaakt worden, 

wat we uit kunnen voeren binnen het gestelde budget. In dit geval is er gekozen 

voor het verbreden van de dakkapel in de badkamer omdat dit een optimale 

verbetering van de ruimte (in de hoogte) creëert in de badkamer, welke het gebruik 

van de badkamer ten goede komt. Wij zijn van mening dat het verbreden van de 

dakkapel in de slaapkamer(s) minder oplevert. Vandaar de keuze voor de badkamer.  

 

- Voorziening branddoorslag zolder: via de aannemer hebben enkele 

klankbordgroepleden begrepen dat er geen voorziening wordt getroffen voor het 

voorkomen van branddoorslag op zolder. De klankbordgroep wil weten of dit klopt? 

En als dat niet het geval is, wil men exact weten wat voor voorziening er komt, hoe 

deze aangebracht wordt en hoeveel ruimte er nodig is op de zolder om deze 

werkzaamheden uit te voeren (vraag is dus of de voorziening van buiten, of van 

binnen af wordt aangebracht). 

 

Antwoord: Het dakbeschot (bovenste laag 

van de dakconstructie) wordt ter plaatse 

van de bouwmuur (dit is de muur tussen 

uw woning en de woning van de buren) 

verwijderd. Daarna worden de plekken 

waar de gordingen (houten balken over 

de lengte van het dak) de bouwmuur 

raken, brandwerend afgekit. Daarna 

vullen we de ruimte, die daardoor 

ontstaat op met steenwol-isolatie (vanaf 

de bovenzijde van de bouwmuur tot aan 

de bovenzijde van de nieuwe dakplaat).  

      

Stel dat er gaten zitten in de bouwmuur, 

dan worden deze ook gedicht. Om deze 

werkzaamheden uit te kunnen voeren 

(van buitenaf) vragen wij bewoners om 

een meter ruimte vrij te laten vanaf de 

bouwmuur. Daarnaast is het ook noodzakelijk dat er ruimte vrij blijft rondom het 

trapgat om de werkzaamheden uit te kunnen voeren in verband met de 

mechanische ventilatie en CV-installatie. Tijdens de warme opname zullen  

wij dit ook verder bespreken en duidelijk aangeven.  

 

- Glas in dakkapel badkamer: via de aannemer hebben enkele 

klankbordgroepleden begrepen dat er keuze is wat betreft glas in de dakkapel in de 

badkamer: mat glas, of gebobbeld glas, i.v.m. doorkijk.  

 

Antwoord: Er is keuze (gratis) uit 3 soorten glas in de dakkapel van de badkamer: 

normaal glas, matglas en ‘bobbeltjes’- glas. Als de renovatie doorgaat volgt er nog 

een keuzegesprek, waarin we de keuze voor het glas in de dakkapel meenemen.  

 

 

Let op: dit is een algemeen plaatje, wat dient 
als nadere toelichting voor de technische 
termen (gording en dakbeschot) dus kan 
afwijken van de werkelijke situatie van de 
woningen Grevenstraat e.o.  
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- Keukenvervanging: de klankbordgroep heeft enkele bewoners gesproken die het niet 

eens zijn met/ of niet begrijpen waarom Portaal het tegelwerk in de keuken niet 

vervangt. Dit is in hun ogen behoorlijk gedateerd en het leidingwerk is opbouw. Portaal 

antwoord hierop dat zoals in het Sociaal Plan staat keukens alleen vervangen worden als 

deze niet voldoen aan de basiskwaliteit van Portaal. Dat het tegelwerk (ver)ouder(d) is 

en dat het leidingwerk opbouw is, is geen reden tot vervanging.  

 

Een aantal bewoners heeft op hun verzoek een herbeoordeling gehad van de keuken (en 

in sommige gevallen badkamer en/of toilet). Op basis van de herbeoordeling krijgen de 

desbetreffende bewoners het besluit van de herbeoordeling schriftelijk bevestigd. Zijn 

bewoners het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij zich wenden tot de HBV of 

geschillencommissie. Dit stond ook in de eerdere brief d.d. 16 april die zij gehad hebben 

over het vervangen van badkamer, keuken, toilet en/of CV:  
 
‘Bent u het niet eens met dit uiteindelijke advies, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Huurders 
Belangen Vereniging van Portaal in Leiden of aan de Lokale Geschillencommissie. Dit is een 
onafhankelijke commissie.  

 

- Optrekkend vocht: Begane grondvloeren worden vervangen door een 

isolatievloer. Maar wat gebeurd er met het reeds aanwezige optrekkend vocht? 

Wordt dat nog geinjecteerd? 

 

Antwoord:Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden ook eventuele 

vochtplekken geinventariseerd en worden daar de benodigde maatregelen voor 

getroffen. Dit kan injecteren zijn, maar ook impregneren.  

 

- Energiebesparing: bewoners willen graag weten of we label A daadwerkelijk 

gaan halen. Hoe dit achteraf gemonitord wordt (met name als blijkt dat de 

woonlasten niet gelijk blijven voor bewoners) en of er ook een infrarood-foto 

gemaakt wordt om eventuele warmtelekken te achterhalen?  

 

Antwoord: Label A gaan we halen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en 

bij de oplevering worden de woningen geïnspecteerd op de juiste 

uitvoeringsmethode en wordt het behaald label opgenomen. Daarnaast worden er na 

afronding van de renovatie in verschillende weerperiodes (winter en zomer) 

infrarood opnames gemaakt om eventuele warmtelekken inzichtelijk te maken.  
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Vensterbanken: in de veelgestelde vragenlijst staat:  

Worden de vensterbanken vervangen?  

Nee, de vensterbanken worden niet vervangen.  

Tenzij er een ‘overzet’-vensterbank zit.  

Dit is slechts in een aantal gevallen.  

In dat geval bespreken we dit met u tijdens de  

warme opname. Er blijkt onduidelijkheid te zijn over  

wat nou een overzetvensterbank is,  

welke vervangen worden en  

wat een normale vensterbank is,  

die niet vervangen wordt.  

 

Antwoord: Een overzet vensterbank (zie rode pijl)  

is een 2e vensterbank die over de originele vensterbank  

(zie blauwe pijl) is geplaatst. In de inspiratiewoning, 

Grevenstraat 12, is aan de voorzijde van de woning 

(waar het nieuwe kozijn al geplaatst is) ook de overzet- 

vensterbank vervangen.  

 

Tijdens de warme opname bespreken we per woning of er een overzetvensterbank is, of 

niet.  

 

Akkoordverklaring zelf aangebrachte aanpassingen/veranderingen in de 

woning: Het zou fijn zijn als bewoners een verklaring krijgen na oplevering van de 

renovatiewerkzaamheden, waarop staat dat alle aanpassingen gedaan tijdens de 

renovatie en door de bewoner zelf akkoord zijn, zodat de bewoner bij een eventuele 

mutatie niet voor verrassingen komt te staan. Portaal heeft aangegeven dit vanuit 

het project niet te kunnen doen, omdat wij vanuit het project niet op de hoogte zijn 

van eerdere mogelijke afspraken tussen de regio van Portaal en de bewoner en 

vanuit het project uit ook niet verantwoordelijk zijn voor een oplevering van de 

woning bij eventuele mutatie in de toekomst. Het is dus vanuit het project niet 

mogelijk een dergelijke verklaring te geven. Uiteraard is er bij de regio wel bekend 

welke veranderingen er tijdens de renovatie zijn gedaan. Mocht u toch willen weten 

wat er van u verlangt wordt met betrekking tot zelf aangebrachte veranderingen bij 

een mogelijke mutatie in de toekomst, kunt u het beste contact opnemen met de 

regio Portaal Leiden, via het algemene nummer.   

 

3. Vervolg 

Afhankelijk van de stand van zaken donderdag 5 juli bepalen we op wat voor termijn 

we weer samen komen met de klankbordgroep.  


