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Verslag en afspraken overleg 

Klankbordgroep Grevenstraat e.o. 

 

Datum: 24 januari 2019 

 

Agenda: 

1. Welkom 

2. Stand van zaken uitvoering (blok 2) 

3. Verloop uitvoering blok 1   

4. Communicatie 

6. Vervolgafspraken 

7. Rondvraag 

 

 

1. Welkom: 
Op verzoek van de klankbordgroep en HBV vindt het overleg plaats op het kantoor van de 
HBV, Uiterstegracht 105. Portaal had een agenda opgesteld, maar de klankbordgroep en HBV 
wilden op basis van ongenoegen over het verloop van de uitvoering in blok 1 hiervan 
afwijken. En starten met de evaluatie van blok 1, omdat er genoeg bespreekpunten zijn.  

 

Dit is akkoord voor Portaal, omdat wat ons betreft ook de evaluatie van blok 1 centraal zou 

moeten staan tijdens het overleg.  

 

2. Evaluatie blok 1 
De klankbordgroep geeft aan ronduit teleurgesteld en boos te zijn over het verloop van de 
uitvoering van blok 1. Zo geven de klankbordgroep en HBV aan: 

- (persoonlijke) afspraken, gemaakt tijdens de warme opname zijn niet nagekomen 

- de kwaliteit is niet altijd goed (schilder- en tegelwerk) 

- er zijn teveel opleverpunten 

- er is niet goed en tijdig gecommuniceerd met bewoners (over uitloop van de 
werkzaamheden, over oppakken van de opleverpunten), waardoor bewoners niet 
weten waar ze aan toe zijn 

- nog niet alle punten zijn opgelost 

- er is onnodige schade ontstaan 

- de wisselwoningen waren nog niet volledig op orde (met name wifi) 

- de communicatie richting bewoners, vanuit Portaal en VIOS moet beter 

En zo zijn er mogelijk nog wel meer punten te noemen. Kortom: de klankbordgroep en HBV 
geven aan het vertrouwen te zijn verloren in het plan, de uitvoering en het nakomen van de 
afspraken gemaakt met bewoners. Dit vinden zij onacceptabel en  eisen verbetering. Zo niet, 
dan dienen de werkzaamheden stilgelegd te worden en stappen de HBV en de 
klankbordgroep naar de pers.  

 

Portaal en VIOS erkennen dat de uitvoering van blok 1 niet goed is gegaan. En delen dat de 
manier zoals het nu gegaan is, onacceptabel is. Wij vinden het ook zeer vervelend dat de 
bewoners van blok 1 extra overlast hebben ervaren door de opstartproblemen in blok 1.  

 

De afgelopen twee weken hebben Portaal, VIOS, de onderaannemers en leveranciers met 
elkaar besproken welke verbeteringen nodig zijn. Wij begrijpen dat bewoners zich zorgen 
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maken en dat het vertrouwen mogelijk weg is. Portaal en VIOS vinden dat ook erg spijtig en 
we realiseren ons ten zeerste dat we bij de uitvoering van blok 2 moeten laten zien dat de 

doorgevoerde verbeteringen ook daadwerkelijk resultaat opleveren.  

 

Om dit te monitoren en te waarborgen houden we de komende periode nauw contact met de 
klankbordgroep, de HBV en uiteraard de bewoners zelf. Irene, bewonersbegeleider van 

Portaal, houdt nauwlettend in de gaten wat er speelt bij de bewoners. Stefan de uitvoerder 
van VIOS, monitort dagelijks de planning, uitvoering en kwaliteit. We trekken  tijdig aan de 
bel als zaken niet lopen zoals bewoners van ons mogen verwachten of als bepaalde 
werkzaamheden onverhoopt dreigen te vertragen.  

 

3. Terugkoppeling vanuit Portaal /VIOS op basis van de 

evaluatie  
 

Als voorbereiding op het oveleg hebben Portaal en VIOS een aantal punten op een rij gezet, 
die tijdens de uitvoering van blok 1 niet goed gingen, met daarbij aangegeven wat de 
verbetering is, die doorgevoerd is. Deze ontvangen de leden van de KBG en HBV op papier.  

 

Deze punten (1 t/m 13) nemen we 1-op-1 over in dit verslag, aangevuld met mogelijke 
aanvullingen op basis van de bespreking met de klankbordgroep:  

 

 

Aanvullingen/ wijzigingen/ verbeteringen / extra communicatie n.a.v.  
Blok 1 Grevenstraat e.o.  
 
 

TECHNISCHE AANPASSINGEN 
 

1. VENSTERBANKEN 

 

 
 
O.b.v. ervaringen in de praktijk blijkt er juist dat er slechts in enkele gevallen geen ‘overzet’-
vensterbank zit. Vandaar dat Portaal nu bepaald heeft dat bewoners de keuze hebben, of ze hun 
vensterbank willen laten vervangen door een standaard vensterbank, of niet. Let wel: bij het 
vervangen van overzetvensterbanken ontstaat er mogelijk schade aan de wandafwerking ter hoogte 
van de vensterbanken. Als dat het geval is valt dit onder ‘voorziene schade’ en dient de bewoner dit 
zelf te herstellen.  
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Aanvullingen op basis van het overleg: De kans op voorziene schade bij het vervangen van de 
vensterbanken moet duidelijk vermeld worden tijdens de warme opname en het keuzegesprek. 
Bewoners in blok 1, waarvan de overzetvensterbank niet vervangen is, bieden we de keuze om dit 
alsnog te laten doen. De keuze voor het al of niet laten vervangen van de 
overzetvensterbanken vermelden we op de meterkastlijst. 
 

2. KLEINERE WASTAFEL  

Er zijn bewoners die de standaard wastafel die in de geoptimaliseerde badkamer is geplaatst in 
verhouding te groot vinden.  
 

Portaal heeft besloten dat we daarom de bewoners de keuze geven voor een kleinere of grotere 
wastafel. In beide gevallen is er koud en warm water. De aannemer zorgt ervoor dat er een klein 
model wastafel aanwezig is in Grevenstraat 12, zodat dit meegenomen kan worden tijdens de 
keuzegesprekken. Aanvullingen op basis van het overleg: Bewoners van blok 1 krijgen met 
terugwerkende kracht alsnog de keuze voor een kleinere wastafel. De keuze voor het al of niet 
laten plaatsen van een kleinere of een standaard wastafel vermelden we op de 
meterkastlijst. 
 
 

3. ANDERE TOEPASSING VENTILATIESTAND  
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4. TWEE AFZUIGPUNTEN  

Sommige bewoners willen graag zelf een motorloze wasemkap plaatsen in de keuken. Om die reden 
treft Portaal een voorziening door in plaats van 1 afzuigpunt, 2 afzuigpunten in de keuken te maken.  
 
Aanvullingen op basis van het overleg: vanuit de klankbordgroep worden er vragen gesteld over de 
positie van de radiator t.o.v. de afzuigpunten (bv: er zit een kleine radiator, boven de deur, naast 
de afzuigpunten, waardoor de warme lucht direct afgezogen wordt). Deze vraag is neergelegd bij 
de opzichter/kwaliteitscontroleur van Portaal. Hier komt Portaal, zo snel als mogelijk (uiterlijk bij 
het volgende overleg) op terug.  
 

 
PLANNING 
 

5. DOORLOOPTIJD WERKZAAMHEDEN (EN GEBRUIKSDUUR WISSELWONING)   

Tijdens de uitvoering van blok 1 is gebleken dat het niet gelukt is om de gestelde werkzaamheden uit 
te voeren in de 25 werkdagen die ervoor staan. Dit had onder andere te maken met een aantal 
kinderziektes of omstandigheden die we vooraf niet hebben (kunnen) voorzien. Dit zorgde voor een 
langere doorlooptijd in de eerste woningen, waardoor de werkzaamheden in de daarop volgende 
woningen pas later in zijn volledigheid opgestart konden worden. De communicatie rondom de 
planning en de uitloop van de werkzaamheden is niet goed en vooral niet tijdig gegaan. Dit moet in 
zijn algemeenheid beter. Bewoners hadden bijvoorbeeld eerder op de hoogte gesteld moeten 
worden over de uitloop van de werkzaamheden. De afspraak met VIOS nu is dat wij direct van VIOS 
horen wanneer er bepaalde werkzaamheden (mogelijk) vertraging oplopen (en wat daarvoor de 
reden is) en dat bewoners minimaal 2 weken voor oplevering op de hoogte worden gesteld van een 
eventuele uitloop. Afgesproken is dat VIOS en Portaal 2 dagen voor de eindoplevering een 

vooroplevering uitvoeren (zonder de bewoners). 

 
Op basis van de ervaringen van het eerste blok hebben VIOS en de onderaannemers de doorlooptijd 
en de volgorde van de werkzaamheden (25 dagen) geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie, de 
laatste inzichten en een aantal procesverbeteringen, is een doorlooptijd van 25 werkdagen 
realistisch. Dus ondanks een slechte start, verwachten wij dat de werkzaamheden in de volgende 
woningen op tijd gestart kunnen worden en binnen de gestelde 25 werkdagen uitgevoerd kunnen 
worden.  
 

6. BESTELLING EN PLAATSING VOOR- EN ACHTERDEUREN  

Tijdens de uitvoering van blok 1 bleek dat de leverancier van de voor- en achterdeuren zijn 
verplichtingen niet na kon komen. Erg vervelend, aangezien deze nu niet binnen de gestelde tijd 
geplaatst konden worden. VIOS heeft met Weekamp naar oplossingen gezocht in het proces om dit 
voor de volgende blokken te voorkomen. Zo gaan we eerder inmeten, waardoor de productie ook 
eerder van start kan gaan en worden er op voorhand vaste dagen gepland voor het plaatsen van de 
voordeuren (binnen de 25 gestelde werkdagen).   
 
Aanvullingen op basis van het overleg bij punt 5 en 6: VIOS licht nog verder toe dat bijvoorbeeld 
materialen (met name dakkappellen en voor- en achterdeuren) in het vervolg verder vooruit 
besteld worden, waardoor er een kleine voorraad aanwezig is op de bouw.  Het ontbreken of te 
laat komen van materialen is daardoor geen risico meer  voor de planning. Daarnaast is met de 
onderaannemers kritisch gekeken naar de werkzaamheden en de volgorde van werkzaamheden en 
zijn bepaalde activiteiten verschoven, om op die manier logischer en efficiënter te kunnen werken.  
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7. KEUZE MELKGLAS/MATGLAS IN BADKAMER 

Tijdens het keuzegesprek kunnen bewoners aangeven of zij melkglas of doorzichtig glas in de 
badkamer willen. Bij blok 1 is het melkglas niet meegekomen in de bestelling, waardoor deze 
bewoners tijdelijk doorzichtig glas hebben gekregen met plakfolie. Let wel: ivm kans op thermische 
breuken mag er geen plakfolie  op de ramen geplakt worden. Toch heeft de aannemer er tijdelijk 
folie op geplakt. Mocht hierdoor een thermische breuk ontstaan, neemt de aannemer daar de 
verantwoordelijkheid voor.  
 
Deze ramen worden z.s.m in overleg met de bewoners, alsnog vervangen. Wel nemen we dit mee als 
extra aandachtspunt en vermelden we expliciet op de meterkastlijst of de bewoner gekozen heeft 
voor melkglas of doorzichtig glas en worden bestellingen tijdig ingezet en gecheckt op juistheid en 
volledigheid. Zodat er nog hersteltijd is als de bestelling niet klopt of volledig is.   

 
Aanvullingen op basis van het overleg: De keuze voor melkglas of doorzichtig glas, is een voorbeeld 
van een (persoonlijke) afspraak tijdens de warme opname, die in de uitvoering in blok 1 niet 
nagekomen wordt, zoals de klankbordgroep in de aanleiding aangaf. Dit mag en hoeft niet te 
gebeuren. Alle afspraken die gemaakt worden met bewoners moeten duidelijk op de meterkastlijst 
komen (een lijst die dient als check voor de onderaannemers en de uitvoerder) en hierop moet ook 
gedurende de uitvoering al op gecontroleerd worden. Bestellingen en voorraden moeten 
daarnaast ook tijdig gecheckt worden. 
 

8. BOETE BIJ OVERSCHRIJDING UITVOERINGSTERMIJN  

Op basis van het bepaalde in het Sociaal Plan heeft VIOS de bewoners van het eerste blok een brief 
verstuurd ivm de boete die geldt bij overschrijding van de uitvoeringstermijn. Het bedrag is per 
woning bepaald op basis van het aantal daadwerkelijke werkdagen.  En zal door VIOS z.s.m gestort 
worden, nadat zij van de bewoners het rekeningnr. hebben ontvangen.  
 
Aanvullingen op basis van het overleg: de klankbordgroep stelt de vraag hoe het dan zit, als 
bewoners vrij moeten nemen in verband met opleverpunten. Portaal geeft aan dat wij op basis van 
de verbeteringen die we doorvoeren n.a.v. de evaluatie en het minimaliseren van het aantal 
opleverpunten (streven is maximaal 2 a 3 opleverpunten per woning), dit vanaf blok 2 niet aan de 
orde zou mogen zijn. Mocht er onverhoopt toch een moment zijn dat de aannemer terug moet 
komen, dan doet de aannemer dit in overleg met de bewoner en zoeken wij samen naar een 
geschikt moment. Indien gewenst kan de bewoner in overleg met de aannemer de sleutel 
achterlaten, zodat de werkzaamheden uitgevoerd worden en de bewoner daar niet voor thuis 
hoeft te blijven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

9. WEERSGEVOELIGE WERKZAAMHEDEN OP LATER MOMENT  

Sommige werkzaamheden zijn weersgevoelig en vinden afhankelijk van het weer op een later 
moment plaats (zoals schilderwerkzaamheden). Sommige werkzaamheden kunnen per definitie pas 
op een bepaald moment plaatsvinden, zoals coating van het balkon. De volgende werkzaamheden 
zijn weersgevoelig: 

- het dak werk incl. zinken goten 
- voeg- en metselwerk herstel 
- reinigen gevels 
- schilderwerk (buiten) 
- coaten balkons (en werkzaamheden stalen rand) 
- betonrot herstel balkons achter 
- kitwerk van het glas  

Dit kan op voorhand beter gecommuniceerd worden richting bewoners.  
 
Aanvullingen op basis van het overleg: Op verzoek van de klankbordgroep maakt VIOS inzichtelijk 
welke van bovengenoemde punten aan de achterzijde van de woning zijn en welke aan de 
voorkant. Zie in onderstaande tabel. Bij werkzaamheden aan de achterzijde van de woning vragen 
wij bewoners om thuis te zijn / toegang te verschaffen naar de achterkant (tuin) van de woning.   
VIOS geeft daarbij aan dat we ten alle tijden de weersgevoelige werkzaamheden aan de 
achterzijde voortrekken t.o.v. de voorzijde, omdat het inderdaad makkelijker is om de 
werkzaamheden aan de voorzijde op te pakken, zonder dat de bewoner daarvoor thuis hoeft te 
blijven. Dit geeft relatief dus de minste overlast voor de bewoners.  
 

WEERSGEVOELIGE OMSTANDIGHEDEN Bij (hevige) 
regenval: 

Bij (hevige) 
sneeuwval 

Bij vorst 

Voorzijde van de woning    

Schilderwerken x x x 

Houtrot herstel x x x 

Dakwerkzaamheden  x  

Plaatsen dakkapellen  x  

Zinkwerk van de goten   x 

Metsel- en voegwerk   x 

Kitwerk beglazing   x 

Reinigen gevels   x 

Achterzijde van de woning    

Coating balkonvloeren* x x x 

Schilderwerk staalconstructie balkons* x x x 

Schilderwerken x x x 

Houtrot herstel x x x 

Dakbedekking bergingsdaken x x x 

Dak werkzaamheden  x  

Plaatsen dakkapellen  x  

Zinkwerk van de goten   x 

Metsel- en voegwerk   x 

Reinigen gevels   x 

* om de balkonvloeren te kunnen coaten moet de temperatuur langere periode minimaal 5 graden 
zijn. Het schilderwerk van de staalcontractie van het balkon voeren we tegelijkertijd uit met het 
coaten van de balkonvloer.  
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10. OVERLAST GEVELISOLATIE IN NAAST GELEGEN WONING 

Vanuit bewoners horen wij terug dat met name het aanbrengen van de gevelisolatie in naastgelegen 
woningen veel (geluids)overlast geeft. En dat dit de hele dag duurt. Om bewoners hier beter op voor 
te bereiden, informeren we de bewoners uit de direct nagelegen woningen tijdig over de dag 
wanneer deze werkzaamheden plaats vinden.  
 
Aanvullingen op basis van het overleg: de klankbordgroep geeft aan dat het isoleren van de gevels 
een overlastgevende situatie is voor omwonenden. We maken met elkaar de afspraak dat de 
aannemer de directe omwonenden minimaal een week van tevoren, middels een klein briefje in de 
bus, hiervan op de hoogte stelt. Bewoners kunnen hier dan rekening mee houden.  

 
OVERIGE ZAKEN 
 

11. GEBRUIKERSOVEREENKOMST WISSELWONINGEN 

Voorafgaand aan de sleutelafgifte van de wisselwoning tekenen bewoners een 
gebruikersovereenkomst. Bewoners vinden deze overeenkomst formeel, erg uitgebreid en eenzijdig 
gericht document. De gebruikersovereenkomst is opgesteld door onze bedrijfsjuristen. Door 
ervaringen met oneigen gebruik in het verleden bij andere projecten is dit een omvangrijk en formeel 
stuk geworden.  
 
 
Enkele bewoners vielen met name over de inhoud van artikelen, namelijk 3.2, 9.3 en 10.2 
 
Artikel 3.2.: omdat bewoners de omschrijving van wanneer een woning gereed zou zijn te minimaal 

is.  Uiteraard hanteren wij in alle gevallen redelijkheid en billijkheid, maar wij kunnen ons vinden in 

de opmerking van de bewoners, vandaar dat we het artikel als volgt aanpassen:   

Deze gebruiksovereenkomst eindigt op het moment dat de eigen woning zoals bedoeld hiervoor in de 

considerans onder 1 gereed is, of op een andere wijze zoals geregeld in deze gebruiksovereenkomst. 

Gereed houdt in dat gebruik kan worden gemaakt van badkamer, keuken en toilet en dat de 

nutsvoorzieningen werken. de werkzaamheden in de woning, zoals omschreven in het onderhouds- en 

renovatievoorstel zijn afgerond, behoudens eventuele opleverpunten en weersgevoelige 

werkzaamheden aan de buitenkant van de woningen (bv schilderwerk, coaten balkonvloer). 

Eventuele andere in de eigen woning resterende werkzaamheden maken niet dat de eigen woning 

niet gereed is. Een en ander is ter uitsluitende beoordeling van Bruikleengever. De oplevering van de 

gerenoveerde woning vindt plaats op ……. Derhalve eindigt deze gebruiksovereenkomst, conform het 

Sociaal Plan Grevenstraat e.o. in ieder geval niet later dan op datum. Uitsluitend nadat daarover 

onderlinge overeenstemming is bereikt en die overeenstemming schriftelijk is vastgelegd en 

ondertekend door Bruikleengever én Gebruiker, kan deze termijn worden verlengd.  
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Artikel 9.3: boeteclausule op het moment dat een bewoner niet tijdig de wisselwoning verlaat vindt 
men niet in verhouding met de boeteclausule van 25 euro per dag bij overschrijding van 
uitvoeringstermijn. Op basis van deze opmerking passen we het artikel als volgt aan:  
 
“Indien Gebruiker van de wisselwoning in gebreke is en/of weigert de woning tijdig (conform artikel 
8.1) te verlaten en op te leveren, dan is Gebruiker verplicht om aan Bruikleengever een boete te 
betalen van € 500,-- met € 50,-- voor iedere dag of ieder gedeelte van de dag dat hij na dit 
oplevermoment in de woning blijft c.q. de woning niet oplevert, met een maximum van € 5.000,--.”  
 
Artikel 10.2: Bewoners vinden het ondenkbaar dat Portaal in geval van een calamiteit zoals genoemd 

in artikel 10.2 (zoals storm, brand, wateroverlast dan wel ten gevolge van een slechte bouwkundige 

toestand) er door Portaal geen vervangende woning aangeboden zou worden.  

 

Dit artikel schrappen we.   

 

Aanvullingen op basis van het overleg: de klankbordgroep vindt in artikel 3 de term eventuele 
opleverpunten nog te ruim. Hier maken we van eventuele acceptabele opleverpunten. Daarnaast 
vindt de klankbordgroep het dagbedrag van 50,- in artikel 9.3 nog steeds te hoog en niet in 
verhouding met de 25,- die geldt als boete bij overschrijding van de uitvoeringstermijn.  
Portaal heeft dit punt terug gelegd bij de bedrijfsjuristen en past het dagbedrag specifiek voor de 
gebruikersovereenkomst Grevenstraat e.o. aan.  
 
Portaal mailt de aangepaste gebruikersovereenkomst naar de klankbordgroep en HBV en stelt de 
bewoners die vragen hebben gesteld over de gebruikersovereenkomst op de hoogte van de 
aanpassingen.  
 

12. STEIGERWERK VOOR DE DEUR  

In verband met de stevigheid van het steigerwerk, loopt dit een gedeelte door voor de woningen 
waar op dat moment (nog) niet gewerkt wordt. Het steigerwerk staat niet direct tegen de gevel van 
de benedenwoningen. Waar mogelijk voorkomen we zoveel mogelijk dat er een verticale paal voor 
de voordeuren komt. Maar soms is dit niet helemaal mogelijk waar er meerdere voordeuren naast 
elkaar zitten en het plaatsen van een paal nodig is vanwege de stevigheid. In dat geval zorgen we 
ervoor dat de paal niet in het midden voor de deur komt, maar zoveel mogelijk naar de zijkant. En we 
stellen de desbetreffende bewoners hiervan tijdig op de hoogte. Mochten hierdoor problemen 
ontstaan bij het verhuizen van grote meubelen, zoeken we samen met de desbetreffende bewoners 
(en met Visie-R indien zij de verhuizing voor u verzorgen) naar een passende oplossing.  
 
Er komt wel een plaat (valbeveiliging) op de steiger, ter plaatse van de gevelscheiding, waardoor het 
niet mogelijk is voor de werklui om op de steiger voor de woningen te komen, waar nog niet gewerkt 
wordt. Dit in het kader van privacy en veiligheid.  
 

13. GANGKAST KLEINE BENEDENWONINGEN IVM VERVALLEN UITBOUW 

 
Tijdens een overleg met bewoners van de kleine benedenwoningen ivm de uitbouw is destijds ook 
geïnventariseerd wat de behoefte van bewoners zou zijn en de mogelijkheden van Portaal, om wat 
meer bergruimte te creëren. Daar kwam het creëren van een gangkast uit.  Dit is verder niet 
uitgewerkt, omdat we in het plan gingen voor een uitbouw. Helaas hebben we vanuit de gemeente 
geen vergunning hiervoor gekregen. Terecht kregen we de vraag of het creëren van de gangkast 
alsnog mogelijk was. Portaal is hiermee akkoord gegaan en het ontwerp van de gangkast en de 
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voorwaarden verder uitgewerkt. Zie hieronder. Indien gewenst kunnen bewoners uit andere kleine 
benedenwoningen hier ook voor kiezen. Tijdens de keuzegesprekken nemen we dit mee.  
 

 

Aanvullingen op basis van het overleg: de klankbordgroep stelt voor dat de bewoners in de kleiner 
benedenwoningen persoonlijk per brief op de hoogte worden gesteld van deze optie. In blok 1 is 
de kast bij één woning  gerealiseerd. De bewonersbegeleider gaat na bij de bewoners van de 
andere twee kleine benedenwoningen in dit blok in hoeverre zij met terugwerkende kracht alsnog 
een gangkast willen laten maken door VIOS.  
 

4. Overige aandachtspunten vanuit de klankbordgroep  
 

Naast bovenstaande punten zijn er nog een aantal punten die aanvullend met de 
klankbordgroep besproken worden, namelijk: 

 

Schilderwerk kozijnen (zijlatjes/zijkanten): De klankbordgroep geeft aan dat zij er 

vanuit gegaan zijn dat ook de aftimmerlatten/zijkanten (dagstukken)/koplatten bij het 

kozijn, net als het bestaande houten buitenkozijn afgelakt, opgeleverd zouden worden. Mede 

gezien de schade die in enkele gevallen ontstaan aan de dagstukken, als gevolg van het 

wegbranden van de verf van het bestaande houten kozijn.  

 

Antwoord Portaal/VIOS:  Normaal gesproken is het schilderen van houten binnen kozijnen 

en aftimmerlatten, dagstukken en koplatten voor de bewoner zelf, aangezien dit 

binnenschilderwerk betreft. Specifiek voor de Grevenstraat hebben we met de 

klankbordgroep afgesproken dat de kozijnen wel afgelakt opgeleverd worden. Wij zijn daarbij 

alleen uitgegaan van het kozijn zelf en niet van de aftimmerlatten, dagstukken en koplatten. 

Aan de andere kant begrijpen wij nu achteraf dat dit wellicht niet concreet genoeg is geweest 

en dat de klankbordgroep/bewoners verwachten dat dit ook afgelakt wordt.  

 

Binnen het projectteam hebben we dit punt daarom opnieuw besproken en is besloten om de 

bewoners hierin tegemoet te komen en de aftimmerlatten/dagstukken/koplatten ook af te 

lakken, van de kozijnen in de woon- en slaapkamers, de voor- en achterdeur en het toilet. 

De bewoners van de woningen in het eerste blok, bieden we alsnog aan om dit te laten 

doen.     
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Let wel:  

-indien er een gordijnkoof is aangebracht, wordt deze niet afgelakt.  

-we lakken af met een standaard witte kleur (een andere kleurkeuze is niet mogelijk) 

-dit is een specifiek besluit voor het project Grevenstraat e.o. en is niet een algemeen 
uitgangspunt voor projecten binnen Leiden/Portaal.  

 

Schilderwerk / herstel binnendeuren: Indien de binnendeuren hersteld worden, is het 
schilderwerk vervolgens voor bewoners zelf. Vraag vanuit de klankbordgroep is hoe het zit 
als er door het inkorten van de binnendeuren, in verband met de mechanische ventilatie, 
schade ontstaat aan de onderkant van de deuren.  

 

Antwoord Portaal/VIOS: Alle binnendeuren, behoudens de kastdeuren worden ingekort om 
minimaal 15 mm ruimte te creëren onder de deur. Dit is nodig om een goede luchtstroom te 
krijgen in verband met de mechanische ventilatie. De deuren worden ingekort met een 
invalzaag, met geleider, om zo veel mogelijk beschadigingen te voorkomen. In de regel zal er 
dus geen, of minimale (nauwelijks zichtbare) schade zijn.  

 

Achterdeur: klankbordgroep vraagt zich af of de afwerking van de achterdeur niet anders 
kan. Zij vinden bijvoorbeeld de glaslatjes met schroeven lelijk en geven aan dat de 
schroeven ongelijk zitten (sommige zijn er verder ingeschroefd dan anderen). En zij vragen 
of er geen mooiere oplossing is voor de tochtstrip die nu in de stenen dorpel geschroefd 
wordt.   

 

Antwoord Portaal/VIOS: waar vroeger de glaslatjes geplakt werden, worden deze in het 
kader van mogelijk toekomstig onderhoud (vervangen glas) standaard de glaslatjes 
geschroefd en worden de schroefgaatjes niet dicht geplamuurd en dicht geschilderd, zodat 
men er in de toekomst ook makkelijk bij kan in geval van onderhoud. Vanuit 

veiligheidsaspect zitten de glaslatjes aan de binnenzijde van de achterdeur geschroefd, om te 
voorkomen dat in het kader van inbraak het glas eruit gehaald kan worden.  

 

Met betrekking tot de tochtstrip: deze wordt juist vastgeschroefd om te voorkomen dat deze 
bij plakken over enkele jaren weer loslaat. Dus dit is ook de meest duurzame oplossing en 
optimale oplossing. Dus deze blijven we op die manier toepassen.   

 

Wijzigingen op de afspraken: de klankbordgroep geeft aan dat er in een woning in blok 1 
de badkamervloer vervangen is zonder dat de bewoner hiervan op de hoogte is. En waardoor 
de bewoner geen keuze had in het tegelwerk.  

 

Antwoord Portaal/VIOS: heel soms komen we tijdens de uitvoering of het sloopwerk van 
bepaalde zaken situaties tegen, waardoor er andere werkzaamheden plaats moeten vinden 
dan dat we vooraf gedacht hadden. Dat was ook het geval in de woning waar in het 
voorbeeld naar verwezen wordt. De riolering zat niet goed bij de put. De put is vervangen en 

bij het vervangen daarvan is tegelwerk beschadigd /gebroken geraakt, waardoor volledige 
vloer is vervangen (terwijl we niks aan de badkamervloer zouden doen). Dit is echt een 
incident geweest.  

 

De klankbordgroep heeft gelijk dat we bij het constateren van dit geval we contact op 
hadden moeten nemen met de bewoner, de gevolgen hadden moeten bespreken en waar 
mogelijk de bewoner bepaalde keuzes te geven. Dit is niet gebeurd, waardoor de bewoner 
verrast werd bij oplevering en niet blij was met de tegelkeuze van de aannemer. De 
aannemer is zich ervan doordrongen dat een dergelijke situatie niet meer voor mag komen 
bij de volgende woningen. En dat bewoners te allen tijde tijdig geïnformeerd moeten worden.  
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Kwaliteit schilder- en tegelwerk blok 1: De klankbordgroep geeft aan dat de kwaliteit 
van het schilderwerk en het tegelwerk in de woningen in blok 1 niet overal goed was.  

 

Antwoord Portaal/VIOS: ook wij hebben dit geconstateerd en hebben daar de schilders en 
tegelzetters op aangesproken. De kwaliteitseisen vanuit Portaal zijn nogmaals helder 
gecommuniceerd met schilders en tegelzetters. Portaal en VIOS dienen de kwaliteit van de 

uitvoering eerder en grondiger te controleren. In blok 1 is in een enkele geval te laat de 
kwaliteit van bepaalde werkzaamheden afgekeurd, waardoor er bijvoorbeeld een 
badkamervloer op het laatste moment opnieuw gedaan moest worden, waardoor er 
vertraging ontstond. Dit vinden wij onacceptabel voor de volgende woningen.  

 

Kwaliteit voegwerkherstel en reinigen gevels: Vanuit de klankbordgroep komt de vraag 
of het voegwerk op een goede manier hersteld is, aangezien er nog gruis loskomt op het 
moment dat je er met je vinger over heengaat. En de klankbordgroep vraagt zich af of de 

gevels wel gereinigd zijn, conform afspraak (want bij de Ter Haarkade zag er dat heel anders 
uit).  

 

Antwoord Portaal: tijdens de oplevering met Portaal controleren we de kwaliteit van het 
herstelde voegwerk. Daarin zijn we tot op heden geen bijzonderheden in tegen gekomen. 
Mocht een bewoner twijfels hebben over een bepaalde plek, dan vragen wij om dit te melden 
bij de uitvoerder, zodat we dit samen kunnen bekijken.  

 

Wat betreft de gevels. Deze zijn wel degelijk gereinigd en het verschil is ook zichtbaar. Het is 
echter wel zo dat er vandaag de dag vanuit de gemeente eisen gesteld worden aan de druk 
waarmee gevels gereinigd worden (maximaal 3 bar), om beschadiging van de toplaag van 
het metselwerk te voorkomen. Deze eis is wel aangescherpt in de loop der jaren. Dus het is 

heel goed mogelijk dat er bij de Ter Haarkade destijds op een agressievere manier gereinigd 
is.  

 

Voorzieningen flora en fauna: de klankbordgroep vraagt zich af of en waar er 
voorzieningen getroffen worden voor o.a. mussen, gierzwaluwen en vleermuizen.  

 

Antwoord Portaal: in afstemming met Bureau Stadsnatuur is bepaald welke voorzieningen 
getroffen moeten worden en waar. Dit hoeft bijvoorbeeld niet op elke kopgevel. En waar we 
de voorzieningen aanbrengen, proberen wij deze zoveel mogelijk te integreren in de gevel 

zelf. Zoals te zien is bij zijgevel van 3-A.  

 

Toezicht op de bouw: vanuit de klankbordgroep wordt verwacht dat er meer toezicht is op 
de bouw, wat betreft het gebruik van radio, het plaatsen van (bouw)materialen in de tuin 

(buiten de 1,5 meter uit de gevel), het achterlaten van bouwmaterialen in de tuinen, het 
wegleggen van materialen op de bouwplaats (op de parkeerplaatsen voor de woningen).  

 

Antwoord Portaal/VIOS: deze aandachtspunten nemen we mee naar het uitvoerend 

personeel en Stefan de uitvoerder van VIOS zal hier tijdens de uitvoering extra nauwkeurig 

op letten. Tijdens de 2e fase is het opruimen van achtergebleven bouwmateriaal en 

bouwafval in de tuinen een extra aandachtspunt.  

 

M3 prijzen gas, water, elektra: de klankbordgroep wil weten welke m3-prijzen gehanteerd 
worden met betrekking tot het verbruik van gas, water en elektra in de renovatiewoningen. 
Dit in relatie tot de compensatie in de woning hoger is dan 25,-. 

 

Antwoord Portaal/VIOS: De prijzen die VIOS hanteert zijn op basis van gemiddelde prijzen 
in Nederland (prijspeil 2019), afgerond: 

Elektra: €0,25 cent kilowattuur (kWh) 

Water: €1,10 per kubieke meter (M³)  

Gas: €0,75 per kubieke meter (M³)  
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Visie-R: op zich lopen de verhuizingen via Visie-R naar tevredenheid. Wat wel een 
aandachtspunt is, is dat er soms een grote ploeg mensen mee komt, waardoor niet iedereen 
aan het werk is en enigszins doelloos in de woning rondloopt. Dit vinden bewoners niet fijn.  

 

Antwoord Portaal/VIOS: wij adviseren bewoners om eventuele klachten rechtstreeks bij 
Visie-R te melden. In dit geval staat er tussen Portaal en Visie-R een overleg gepland op 31-
1 om samen met hen ook het verloop van blok 1 te evalueren. In dit overleg zal Portaal het 

door de klankbord genoemde punt meenemen.  

 

Water onder de vloer: de klankbordgroep geeft aan dat er water onder de vloer staat bij 1 
van de benedenwoningen in blok 1.  

 

Antwoord Portaal/VIOS: dit is bij het projectteam niet bekend. VIOS gaat hier achteraan 
en komt er bij de desbetreffende bewoner op terug.  

 

Schademelding na oplevering: de klankbordgroep geeft aan dat soms ontstane schade pas 
later opgemerkt wordt, dan de gestelde termijn in het schadeformulier wat bewoners 
ontvangen bij de oplevering van hun woning.   

 

Antwoord Portaal/VIOS: het is standaard om een bepaalde termijn te stellen waarin 
schade gemeld kan worden, omdat anders niet meer te achterhalen is of een schade 
ontstaan is door de werkzaamheden of anderzijds. Zoals besproken tijdens het overleg: is de 
oplevering van de woning aan bewoners standaard op vrijdag (een uitzondering daargelaten 
vanwege feestdagen). Tijdens de oplevering checken we samen met de bewoner of er 
onverhoopt schade is ontstaan. De bewoners ontvangt dan ook een schademeldingsformulier. 

Na de oplevering heeft de bewoners tot uiterlijk de maandagochtend daarop om de 
geconstateerde schade bij de uitvoerder van VIOS te melden. De bewoner kan hiervoor het 
schadeformulier gebruiken en dit ingevuld overhandigen aan de uitvoerder, of in de 

brievenbus stoppen bij Grevenstraat 12.  

 

5. Communicatie  
Donderdag 31 januari is het mijlpaalmoment gepland. Bewoners hebben hiervoor een 
uitnodiging ontvangen. De klankbordgroep vindt het belangrijk dat bewoners voorafgaand 
aan dit moment een nieuwsbrief ontvangen waarin Portaal en VIOS erkennen dat de 
uitvoering van blok 1 niet gelopen is, zoals bewoners van ons mogen verwachten. Met in 
dezelfde brief een verwijzing naar de verbeteringen die Portaal en VIOS hebben doorgevoerd 

om ervoor te zorgen dat de uitvoering van blok 2 wel goed verloopt.  

 

Portaal vindt dat een goed idee. Afspraak is dat de klankbordgroep 25-1 een concept 
nieuwbrief ontvangt, met het verzoek om uiterlijk maandagochtend 28-1 te reageren. 

Afhankelijk van de reactie past Portaal de brief aan. En zorgt dat bewoners deze maandag 
28-1 ontvangen (door ze zelf in de brievenbus te stoppen).  

 

6. Vervolgafspraak 
 

Op donderdag 28 maart, 19.00 uur op kantoor HBV (Uiterstegracht 105) is er een 
vervolgafspraak met Portaal, VIOS, de Klankbordgroep en HBV.  

 

Indien de uitvoering van blok 2 niet na behoren verloopt, plant Portaal eerder een overleg in 
met de klankbordgroep en HBV.   

 

 


