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Welkom thuis

Project Afrikalaan  
en Amerikalaan
Voorstel voor renovatie en onderhoud 96 woningen in Utrecht 

•  Afrikalaan 51 t/m 145
•  Amerikalaan 76 t/m 170  
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Samen met mijn collega’s werk ik aan het verbeteren van uw  
woning. Wij willen graag dat u comfortabel woont. Daarom willen  
wij uw woning isoleren, zodat u geen last meer heeft van kou, vocht  
en tocht. Bovendien krijgt u daardoor een lagere energierekening. 

Uw grote betrokkenheid blijkt onder meer uit de oprichting van 
bewonerscommissie ‘AfriMerika’. Over ons vorige plan was u niet 
tevreden. Wij voerden daarna goede gesprekken met de bewoners-
commissie. Zij presenteerden het resultaat op 17 december 2018  
en hebben uitgelegd waarom zij dit een haalbaar plan vinden. 
 
Daarom leggen wij u dit nieuwe voorstel in vertrouwen aan u voor.  
Ik hoop van harte op uw instemming. 

In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft om tot een  
goede afweging te komen over dit voorstel. U kunt lezen wat  
de plannen voor u betekenen en wat een draagvlakmeting  
precies inhoudt.

Ik wens u succes bij het maken van uw keuze! 

Met vriendelijke groet,

Reijnder Jan Spits
Manager Volkshuisvesting Portaal Utrecht

Voorwoord
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Dit boekje bevat belangrijke informatie. Kunt u het  

niet lezen? Vraag dan hulp aan uw buren of familie.

•	 Bu	broşürde	önemli	bilgiler	var.	 

	 Bu	mektubu	anlamadınızmı?	O	halde	komşu	veya	

	 yakınlarınızdan	yardım	isteyin.		

• This brochure contains important information.  

	 If	you	are	not	able	to	read	this	please	ask	your	

	 family	or	neighbours	for	assistance.

• Cette brochure contient des renseignements 

 importants! Si c’est impossiblie pour vous  

 de de lire cette brochure n’ hesitez pas de 

 demander de l’aide a votre famille ou vos voisins.
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1 – Inleiding
Maak een nieuw renovatieplan met draagvlak, dat was de opdracht aan het 
projectteam. Samen met bewonerscommissie ‘AfriMerika’ werkten wij daar met 
veel plezier aan. Evaluatie van het vorige plan,  overleg, aanvullende onderzoeken, 
spannende beslismomenten, nieuwe ontwerpen en technische vraagstukken, 
gebruiksgemak en ga zo maar door. Het is allemaal uitgebreid aan bod gekomen. 

De woning waarin u woont, is constructief goed,  

maar voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. 

Denk hierbij aan isolatie, energieverbruik en tocht-  

en vochtproblemen. De werkzaamheden aan uw 

woning zijn erop gericht om deze en andere veel 

gehoorde klachten over de woning op te lossen.  

De	flats	worden	geïsoleerd	waardoor	de	temperatuur	

in uw woning constanter is. Dit geeft meer comfort. 

Het energielabel voor uw woning gaat van gemiddeld 

energielabel F naar energielabel A. Door de 

mechanische ventilatie hoeft u geen last meer van 

vocht of schimmel te hebben. Daarnaast zijn de 

keukens, badkamers en toiletten verouderd. Daar 

willen wij wat aan doen. Een betere woning voor u.  

Een woning die comfortabel aanvoelt en energie- 

zuinig is waarbij de woonlasten omlaag gaan.  

Tenslotte	ziet	de	flat	er	straks	weer	mooi	en	fris	uit.	

We zijn benieuwd of u enthousiast bent over het 

renovatievoorstel en organiseren een draagvlak-

meting. Met een draagvlakmeting wordt duidelijk of 

huurders het plan steunen. U brengt uw stem uit.  

Het is wettelijk vastgelegd dat ten minste 70% van  

de huishoudens met de renovatie moet instemmen.  

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt 

verwachten en waar tegen u ‘ja’ of ‘nee’ zegt. In dit 

boekje vindt u de informatie om een goede keuze  

te maken. Het boekje bestaat uit twee delen.

In het eerste deel staat het technische plan 

beschreven. Hier vindt u een toelichting op de 

werkzaamheden en blikken we vooruit op de 

uitvoering. Zo weet u wat er gaat gebeuren. 

In het tweede deel van dit boekje vindt u het sociaal 

plan. Hier worden niet alleen uw rechten en plichten 

beschreven, maar ook de rechten en plichten van 

Portaal en van de aannemer. Het zijn de spelregels  

om de werkzaamheden soepel te laten verlopen. 

Wij vragen u dit boekje goed door te lezen. Er staat 

belangrijke informatie voor u in. Bewaar het boekje, 

zodat u ook later deze informatie bij de hand heeft.

In dit boekje kunt u alle informatie lezen. Maar u 

wilt natuurlijk ook met eigen ogen zien wat het 

renovatieplan inhoudt. Voordat u uw keuze maakt 

nodigen wij u uit voor een rondleiding in de inspiratie-

woning (Afrikalaan 71). In de inspiratiewoning kunt u 

bijvoorbeeld de nieuwe indeling van de badkamer, 

keuken en materialen bekijken en natuurlijk ook  

vragen stellen over de plannen. 

Namens Portaal en bewonerscommissie ‘AfriMerika’ 

nodigt Centrum voor Woononderzoek u hier voor uit!
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2 – Impressie

Inbraak- en 
brandveiligheid 
wordt op orde 

gebracht

Isoleren van  
de kopgevels 
d.m.v. spouw-
muurisolatie

Impressie Afrikalaan
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Het dak 
wordt 

geïsoleerd

Balkon 
voorzijde
Afrikalaan

Balkonhek 
met ondoorzichtig 

glas voor meer 
privacy



3 – Van de bewonerscommissie   
  ‘AfriMerika’
Geachte bewoners, 

De bewonerscommissie (hierna: BC) ‘AfriMerika’ heeft Portaal een positief 
advies gegeven voor het renovatieplan. In dit boekje kunt u lezen waarover  
u zich in de komende draagvlakmeting kunt uitspreken. Uiteraard hoopt  
de BC dat u een stem vóór dit plan gaat uitbrengen.

Wat is er in 2018 gebeurd?
In 2018 heeft de BC met Portaal gewerkt aan een 

betere samenwerking, mede dankzij Tim Schipper van 

de SP. Tijdens dit proces zijn wij begeleid door Chiel 

Rottier als onafhankelijk voorzitter en Gerdo Groot 

Roessink als adviseur van de Woonbond. 

Waarom hebben wij dit  
positieve advies uitgebracht? 
De BC vindt dat het plan in dit boekje op een aantal 

belangrijke punten aanzienlijk is verbeterd. Zo betaalt 

u nu € 371,- minder voor de logeerwoning. Kiest u voor 

het tweede balkon, dan betaalt u nu € 18,50. In het 

vorige pan was dit € 25,- en dat is €  6,50 minder  

per maand. 

Ook is de indeling van de keuken verbeterd en heeft  

u als bewoner meer keuzemogelijkheden. De video-

foon krijgt een kleurenscherm. 

Meer informatie hierover leest u verder in dit boekje.

Na de renovatie gaan wij als BC samen met u en 

Portaal kijken hoe wij de tuinen kunnen verbeteren. 

Daarnaast hebben wij Portaal gevraagd duidelijkheid  

te geven over de seniorenregeling, medische  

urgentie en verhuizen op basis van 100% woonduur.  

Meer hierover leest u op pagina 26 van dit boekje. 

Het alternatief voor níet renoveren is bijzonder 

onaantrekkelijk: we blijven dan nog langer in slechte 

woningen wonen. 

Door de benoemde punten geven wij een positief 

advies namens de BC. 

Wat wordt nu aan u gevraagd?
De leden van de BC zullen ook aanwezig zijn in de 

inspiratiewoning waar u nog voor uitgenodigd wordt. 

Valt de draagvlakmeting positief uit en kan er in 

september 2019 met de renovatie begonnen worden, 

staan wij u terzijde met informatie. 

Namens de BC ‘Afrimerika’, 

met vriendelijke groet, 

Mohamed el Ajjouri

Léon van Schoonneveldt

Khalid el Ahmadi

Jessie Crozier

Malika Krimen

Ingrid van Ommeren-Buth

Ruhi Elwanni
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Van links naar rechts: Khalid el Ahmadi, Mohamed el Ajjouri, Ruhi Elwanni, Malika Krimen, 

Ingrid Van Ommeren-Buth, Jessie Crozier. Léon van Schoonneveldt ontbreekt op de foto.
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4 – Draagvlakmeting
Hieronder kunt u lezen hoe de uitvoering van de 

draagvlakmeting in zijn werk gaat:

Hoe werkt de draagvlakmeting stap voor stap?
1 – U heeft dit bewonersboekje thuis ontvangen.

2 – In de periode van 28 maart t/m 12 april 2019   

 belt Centrum voor Woononderzoek u op. 

 Zij maken een afspraak met u voor een rond- 

 leiding in de inspiratiewoning.

3 – Als u dit wenst wordt tijdens de rondleiding 

 het bewonersboekje met u doorgenomen en 

 kunt u vragen stellen. 

4 – U ontvangt tijdens uw bezoek aan de inspiratie-

 woning een draagvlakformulier. 

5 – Dit formulier telt als uw stem voor de draagvlak-

 meting. Hierop geeft u aan of u: 

 –  Voor of tegen de plannen bent.

 –  Tegen betaling gebruik wilt maken van 

     een logeerwoning.

 –  Tegen betaling gebruik wilt maken van 

     het achterlaten van uw inboedel.

 –  Tegen betaling kiest voor een tweede balkon.

Meer informatie hierover staat in het sociaal plan.

6 – Het draagvlakformulier moet uiterlijk vrijdag 
 26 april 2019 ingeleverd zijn. Dit kan op  

 twee manieren:

 –  Afgeven aan een medewerker van Centrum 

     voor Woononderzoek tijdens de rondleiding 

     in de inspiratiewoning. 

 –  In de brievenbus stoppen van de inspiratiewoning 

     (Afrikalaan 71).

7 – Uiterlijk 15 mei 2019 maken we de uitslag van 

 de draagvlakmeting schriftelijk aan u bekend.

        

Portaal kan de woningen pas renoveren 
wanneer tenminste 70% van alle huis-
houdens akkoord is met het renovatieplan. 
Dat is wettelijk zo geregeld. Bij een 
draagvlakmeting laat u weten of u voor of 
tegen de werkzaamheden bent. Centrum 
voor Woononderzoek (onafhankelijke partij) 
voert de draagvlakmeting voor Portaal uit.
 

De start van de draagvlakmeting  
is op 1 april 2019
Elke huurder met een vast huurcontract heeft  

dit bewonersboekje van te voren ontvangen.  

Aan de hand van al deze informatie kunt u  

bepalen of u voor of tegen de plannen bent.
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Is wel minimaal 70% draagvlak behaald maar  
bent u niet akkoord gegaan?
Bewoners die niet met het renovatievoorstel ingestemd 

hebben, kunnen binnen acht weken na dagtekening  

van de brief met de uitslag over de draagvlakmeting

een juridische procedure starten (dit is conform artikel 

7:220 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek). U hebt binnen 

deze periode de tijd om de rechter te vragen of het

voorstel redelijk is.

Wanneer kan het plan worden uitgevoerd?
Wanneer 70% of meer van alle huishoudens instemt  

met de werkzaamheden, het bestuur van Portaal akkoord 

is en Portaal over de benodigde vergunningen beschikt, 

gaan de plannen door.

Breng altijd uw stem uit!
Als u twijfels of vragen heeft, aarzel dan niet om ons  

dit te laten weten. Wij helpen u graag. Wij willen dat u  

op basis van goede en juiste informatie uw keuze maakt.  

Elk huishouden telt mee voor één (1) stem. Dus elke  

stem telt. Huishoudens die geen stem uitbrengen,  

tellen als ‘nee’ stem. Breng daarom altijd uw stem uit!  

Lege woningen tellen niet mee in de berekening van  

het draagvlak.
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Binnen werkzaamheden
Comfortverbetering
• Vervangen van alle draaiende delen door draaikiep  
 kozijnen met HR++ glas.

• De vaste ramen in de woon/slaapkamer worden   
 vervangen door draaiende delen. Deze kunnen open  
 voor het wassen van de ramen. 

• Isoleren van de woning (rondom en zoveel mogelijk 
 van buitenaf).

• Badkamer en keuken worden ruimer (ten koste van 
 het inpandige balkon aan de achterkant van de woning).

• Vervangen van het toilet door een hangtoilet.

Veiligheid 
• Vervangen van de voordeur door een voordeur met  
 driepuntssluiting en een kijkgaatje.

• Vervangen van de sloten van de woning door gelijk-  
	 sluitende	sloten	en	een	elektronisch	toegangssysteem		
 voor het trappenhuis.

• Vervangen van de intercom door een videofoon 
 met kleurenscherm.

• Installatie van rookmelder(s) in de woning.

• Vervangen balkonhek door balkonhek met   
	 ondoorzichtig	glas	voor	meer	privacy.

• Inbraak- en brandveiligheid wordt op orde gebracht.

• Controleren en waar nodig herstellen van de elektra-,  
 water- en gasleidingen.

 Installaties
• Aanbrengen van een eigen verwarmingsinstallatie 
 in de kast naast uw toilet. In de woning moeten 
 extra leidingen aangebracht worden.

• Vervangen van alle radiatoren in de woning.

• Aanbrengen van een radiator in de keuken.

• Aanbrengen van een radiator in  de slaapkamers 
 waar er nog geen aanwezig is.

• Aanbrengen van een centrale thermostaat in 
 de woonkamer.

• Verwijderen van alle boilers en geisers.

• Aanbrengen van een automatisch aangestuurde   
 mechanische ventilatie.

• Aanbrengen van een gemotoriseerde afzuigkap met  
 afvoer naar buiten. De afzuigkap is na de renovatie  
 uw eigendom.

• Vervangen van alle rioleringen.

Buiten werkzaamheden 
Comfortverbetering  
• Isoleren van de kopgevels door middel 
 van spouwmuurisolatie.
•	 Het	dak	wordt	geïsoleerd.	
• De dakbedekking wordt vervangen.
Trappenhuis 
• Vervangen van het kozijn van de centrale 
 portiekdeur- inclusief de postkasten.
• Leggen van nieuwe vloertegels in de centrale hal.
• Schilderen van de wanden.
• Schilderen van de traphekken.
• Isoleren van de achtergevel.
• Vervanging van de raampjes in de achtergevel 
 door isolerende beglazing.
• Herstellen coating op de vloer.
• Het schilderen van de gevel boven de centrale   
 portiekdeur.
Berging
• Vervangen bergingsdeur.
• Isoleren van het plafond.
• Dichtmaken scheidingswanden tussen de bergingen.
• Aanbrengen van een lichtpunt met schakelaar.
• Aanbrengen van vast glas met een ventilatierooster 
 in de kozijnen aan de voor- en achtergevel.
• Reinigen en herstellen van de vloer van de 
 algemene bergingsruimte (niet in de berging zelf).
Overige werkzaamheden 
• Reinigen van de gevels.
• Herstellen van het metselwerk.
• Reparatie van de voegen.
• Aanbrengen van een schutting met een poort 
 tussen de brandgang en de tuin.
• Aanbrengen van één nieuw schuttingdeel als   
 erfafscheiding aan de achtergevel.
• Verwijderen of (waar nodig) het veilig afschermen 
 van het asbest.
• Aanbrengen van een ophangvoorziening voor 
 een schotelantenne met een loze leiding naar 
 de woonkamer.
• Keuze voor een 2e balkon.
• Verwijdering van de struiken rondom de kopgevels 
 om ongedierte te weren.
•	 Inzaaien	van	de	grond	rondom	de	flats	met	gras.

5 – Wat gaat er gebeuren?
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Toelichting werkzaamheden
Binnen werkzaamheden

Comfortverbetering 

Isoleren van de woning (rondom en zoveel  
mogelijk van buitenaf)
Een aantal woningen heeft een extra slaapkamer tegen-

over de voordeur. Het is niet mogelijk de gevelwand van 

deze slaapkamer van buitenaf te isoleren. Daarom isoleren 

wij de wand van binnenuit door een voorzetwand te 

plaatsen. Deze leveren wij standaard gesausd op.

Keuken, badkamer  
De keuken en badkamer worden ruimer. Het huidige 

balkon aan de kant van de keuken en de badkamer komt 

daardoor te vervallen. De plafonds van de keuken en 

badkamer verlagen we. Op de plek waar nu de balkondeur 

zit, loopt een betonnen balk. Deze balk is een belangrijk 

onderdeel	van	de	constructie	van	de	flat.	De	vloer	van	

de keuken wordt hierdoor maximaal 12 cm hoger. Alle 

leidingen worden in het plafond en de vloer weggewerkt. 

De muren van de badkamer betegelen we tot aan het 

plafond. De vloer van de badkamer wordt voorzien van 

anti-sliptegels. De badkamer krijgt verder een nieuwe 

wastafel met daarboven een plankje en een spiegel, een 

stopcontact naast de wastafel en een design radiator. 

Als u een deur heeft van de badkamer naar de woon/

slaapkamer, dan maken we deze dicht. Hierdoor ontstaat 

een ondiepe kast met planken. In de inspiratiewoning ziet 

u hoe dit standaard uitgevoerd wordt. 

De huidige keukens verschillen in maat en uitvoering. 

Iedereen krijgt een nieuwe keuken met de afmeting  

180 cm breed. Dat zijn 3 kasten van 60 cm onder en  

3 kasten van 60 cm boven. Het aanrechtblad is 60 cm diep. 

Het keukenblok komt tegen de muur van het trappenhuis 

te staan. Links en rechts van het keukenblok is plek voor 

een 5-pits fornuis met oven en een koel/vriescombinatie. 

Boven de kookplaat komt een gemotoriseerde afzuigkap 

met een aparte afvoer naar buiten.

Tegenover het keukenblok komt een nis van 60 cm diep 

en 125 cm breed waar ruimte is voor de wasmachine/

droger, vaatwasser of eventueel een tafelmodeldiepvries. 

We bespreken met u hoe uw apparatuur het beste in 

de nieuwe keuken past. Als het nodig is, passen we de 

plaatsing van het keukenblok aan door deze meer naar 

links of naar rechts te zetten. Verder wordt een loze leiding 

aangebracht voor een aansluiting van een vaatwasser.  

De deur tussen de keuken en de hal wordt verwijderd

Impressie van de nieuwe indeling 

van de keuken en badkamer. 

Tijdens uw bezoek aan de 

inspiratiewoning ontvangt u een 

kopie op groter formaat.

trappenhuis



Buiten werkzaamheden 

Overige werkzaamheden  

Keuze voor een 2e balkon
De keuken en badkamer worden ruimer. Hierdoor  

vervalt het huidige balkon aan de achterkant van de 

woning. Er komt geen balkon terug. 

In de nieuwe situatie kunt u wel voor een tweede balkon 

kiezen. Dit tegen een extra huurverhoging van 18,50 euro 

per maand. Woningen op de eerste verdieping die nu  

een trap naar de tuin hebben, krijgen die weer terug. 

Heeft u nu geen trap, dan krijgt u ook geen trap.

Toilet
Het toilet wordt vervangen door een hangtoilet. 

Er komt standaard een fonteintje in het toilet. Wilt u  

geen fonteintje? Dan is dat ook mogelijk. U krijgt  

nieuwe tegels op de vloer en op de muren. De muren 

betegelen we tot 120 cm hoogte. De watermeter  

werken we netjes weg in de achterwand. U kunt er  

nog wel bij, maar hij is mooi uit het zicht.

Opties
Voor de nieuwe keuken, badkamer en het toilet kunt  

u kiezen uit verschillende materialen en producten.  

Denkt u aan vloer- en wandtegels, kleur van de 

keukenkastjes en aanrechtbladen. Er is een gratis 

basispakket maar er zijn ook keuzes tegen bijbetaling 

mogelijk. De aannemer nodigt u voor de uitvoering  

van de werkzaamheden uit in de inspiratiewoning.  

Daar kunt u de meeste producten en materialen  

zien en zo uw keuze maken.

We zijn ook nog met enkele extra opties bezig, die  

we graag aan de bewoners willen aanbieden. Na het 

behalen van het draagvlak, werken we deze opties  

samen met de bewonerscommissie uit. We doen  

ons best om deze keuzemogelijkheden zonder  

bijbetaling of tegen een redelijke meerprijs aan  

te bieden. 

15

Impressie Amerikalaan.  

(Voor een goede indruk van de  

trappen is op deze artist impression  

de schutting niet afgebeeld).

Keuze  
voor een 
2e balkon
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6 – Uitvoering
Nadat het draagvlak is gehaald, gaat er achter de schermen  
veel gebeuren. De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt 
ingediend en we starten met de planuitwerking richting uitvoering. 

Voordat de werkzaamheden aan uw woning starten, 

ontvangt u een uitvoeringsboekje. Daarin staat een 

gedetailleerde planning. Er staat beschreven hoe we 

omgaan met schades en zelf-aangebrachte-voorzieningen. 

Ook staat erin wat u zelf moet voorbereiden en bij wie u 

tijdens de werkzaamheden terecht kunt met uw vragen.

Wie gaat het doen? 

Voor de uitvoering van het werk heeft aannemer Van 

Dillen eigen personeel maar worden ook werklieden 

van andere bedrijven (onderaannemers) ingeschakeld. 

Iedereen werkt onder leiding van de uitvoerder van Van 

Dillen en werkt volgens de gedragscode van Van Dillen. 

De uitvoerder is dagelijks op het werk aanwezig en zorgt 

ervoor dat de werkzaamheden goed en zoveel mogelijk 

volgens planning verlopen. Alle medewerkers van de 

aannemer(s) kunnen zich legitimeren. Met de opzichter 

van Portaal heeft de uitvoerder regelmatig overleg over 

de kwaliteit en voortgang van het werk.



Hoe en wanneer?
De werkzaamheden in uw woning duren vier weken. Dat is 

inclusief de weekenden en zonder nationale feestdagen. 

Als uw woning klaar is, is de aannemer nog wel in het portiek 

en	in	de	flat	aan	het	werk.	Waarom?	Omdat	er	tijdens	het	

verhuizen van en naar uw woning schade aan de wanden 

van het portiek, trappen en bordessen kan ontstaan.  

Daarom saust de aannemer de wanden van het portiek pas 

na oplevering. Ook de trappen en de bordessen werken 

zij dan af.

De werkzaamheden aan het gebouw, zoals nieuwe dakbedek-

king, voegwerk, asbestsanering en tuinen voeren we op een 

ander moment uit dan de werkzaamheden in uw woning.

Volgens planning starten we in september 2019 met de 

werkzaamheden	aan	de	flat	aan	de	Afrikalaan.	Het	portiek	

aan de Afrikalaan 51 t/m 65 is als eerste aan de beurt.  

De exacte planning ontvangt u tegen die tijd.

De	aannemer	is	in	totaal	vijf	maanden	bezig	om	uw	flat	

te renoveren en de buitenzijde op te knappen. Voor de 

buitenwerkzaamheden moet het weer wel meewerken. 

Bij vorst of hevige regenval kan er buiten niet gewerkt 

worden en kunnen de werkzaamheden uitlopen. Voor de 

meeste buitenwerkzaamheden hoeft u niet thuis te zijn. 

Tijdens	de	renovatie	aan	uw	flat	moet	u	rekening	houden	

met een (gevel) steiger die gedurende de renovatie aan 

uw	flat,	bij	de	voor-	en	achtergevel	wordt	geplaatst.

De opname van uw woning 
Voordat de werkzaamheden starten (4 tot 6 weken van 

tevoren), komen medewerkers van de aannemer en  

Portaal  bij u langs om afspraken te maken. Daarbij kijken 

ze naar de technische staat van uw woning en naar uw 

persoonlijke situatie. Deze afspraken leggen we schriftelijk  

vast en u ontvangt hiervan een kopie. 

Sleuteloverdracht
De situatie in uw woning leggen we op foto’s vast. 

De aannemer neemt de meterstanden op. Daarna geeft 

u de sleutel aan de aannemer. 

Gebruik gas, water en elektra tijdens de renovatie
Op de dag van de sleuteloverdracht schakelen we uw  

meterkast uit. De aannemer gebruikt geen gas, water en 

elektra van de woning. 

Schade door de werkzaamheden
De werkzaamheden in uw woning vinden plaats in onbewoonde 

staat. Dit houdt in dat u de woning leeg oplevert zonder  

inboedel of vloerafwerking (vloerbedekking, laminaat, zeil etc.)  

De aannemer werkt zo zorgvuldig mogelijk en neemt 

maatregelen om schade te voorkomen. We zijn te gast in 

uw woning. U kunt er voor kiezen om de inboedel inclusief 

vloerafwerking tegen betaling achter te laten. 

De aannemer neemt dan de volgende maatregelen:

• De aannemer dekt de vloer af om schade te voorkomen.

• De aannemer plaatst schotten om uw inboedel te beschermen.

• De aannemer plaatst camerabewaking.

Waardevolle spullen zoals sieraden, foto’s, paspoorten en 

verzekeringspapieren neemt u altijd mee! Laat u uw inboedel 

achter, dan kan het toch gebeuren dat er per ongeluk schade 

ontstaat aan uw eigendom. De aannemer is hiervoor verzekerd. 

Kleine schades zoals krasjes en butsen op muren vallen onder de 

verhuiskostenvergoeding. In het sociaal plan gaan we hier verder 

op in. Schade aan spullen of waterschade meldt u direct bij 

Portaal en bij uw inboedelverzekering. U mag niks repareren of 

vervangen voordat de aannemer, Portaal of een expert is komen 

kijken. Als u daar niet op wacht, is vergoeding niet meer mogelijk. 

De oplevering 
Nadat alle werkzaamheden in uw woning zijn afgerond, leveren 

wij de woning aan u op. De aannemer maakt hiervoor een 

afspraak met u. De opzichter van Portaal en de aannemer komen 

bij u langs. Zij bekijken samen met u of alles goed is en volgens 

afspraak is uitgevoerd. Zij noteren werkzaamheden die nog niet 

helemaal in orde zijn op een opleverformulier. Dit formulier 

ondertekent u samen met de aannemer. Hiervan ontvangt u 

een kopie. Werkzaamheden die op de opleverlijst staan, voert 

de aannemer binnen vijf werkdagen uit. Als er materiaal besteld 

moet worden, waardoor het langer duurt, laten wij u dat weten. 

Na afronding van de punten op het opleverformulier zet u een 

tweede handtekening. Ook hiervan ontvangt u een kopie. 
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7	–	Wat	zijn	de	financiële	
   gevolgen voor u? 
Door alle verbeteringen wordt u woning energiezuiniger en 
comfortabeler. Uw huur stijgt maar uw energieverbruik daalt.  
Verandert uw gezinssituatie niet en blijft uw verbruiksgedrag  
hetzelfde, dan mag u een besparing verwachten.

Op basis van het huidige, gemiddelde verbruik van de woningen in het project en de 

maatregelen die we nemen, is berekend hoeveel u naar verwachting gemiddeld kan besparen 

op uw energierekening bij gelijkblijvende omstandigheden. De te verwachte besparing per jaar  

is gemiddeld 360 euro per jaar. De huurverhoging is als volgt opgebouwd:

Huurverhoging voor de energiebesparing 
De huurverhoging voor de energiebesparing is vastgesteld op 50% van de te verwachte  

besparing. De te verwachte gemiddelde energiebesparing per maand is € 30,00.

Dit betekent een huurverhoging van 15 euro per maand. Als u huurtoeslag ontvangt,  

moet u dit doorgeven aan de belastingdienst. 

 

Huurverhoging voor verruimen badkamer en keuken
Door het verruimen van de badkamer en keuken betekent dit een huurverhoging van  

15 euro per maand. De werkelijke huurverhoging bij mutatie (als een nieuwe huurder  

de woning zou gaan huren) is 30 euro.

• Huurverhoging per maand, energiebesparing (energielabel A)   €    15,00
• Huurverhoging per maand, verruimen badkamer en keuken   €    15,00  +
• Totale verhoging huur per maand      €    30,00

In de berekening is geen rekening gehouden met huurgeisers en boilers waar u nu eventueel huur voor betaalt.  

Na de renovatie zijn deze niet meer aanwezig en betaalt u daar dus ook geen huur meer voor. 

Daarnaast is in de berekening gerekend met de oude, lagere gasprijs van 2017. In overleg met de bewonerscommissie 

houden we deze gasprijs ook in dit nieuwe renovatievoorstel aan. Dit betekent dat bij een stijgende gasprijs (2018/2019) 

de werkelijke besparing op de energiekosten toeneemt. 

De	huurverhoging	gaat	in	nadat	de	isolatiewerkzaamheden	aan	de	flat	waarin	u	woont	zijn	afgerond.	
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Huurtoeslag
Door alle verbeteringen aan uw woning stijgt 

uw huur. Bewoners die nu huurtoeslag 

ontvangen, krijgen een deel van de huur-

verhoging terug door een hogere huurtoeslag. 

U kunt dit navragen bij de Belastingdienst via 

telefoonnummer 0800-0543. U kunt ook een 

proef-berekening maken via www.toeslagen.nl

Een zittende huurder die voor het moment 

van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, 

houdt zijn recht op huurtoeslag ook als de 

huur boven de liberalisatiegrens (720,00 euro 

per maand) uitkomt. Tijdens het bezoek aan 

de inspiratiewoning maken de medewerkers 

van Centrum voor Woononderzoek graag een 

proefberekening voor u.
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8 – 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.   
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9 – Sociaal Plan
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Het algemeen sociaal plan (ASP) is van 
toepassing op alle sloop-, nieuwbouw 
en renovatieprojecten van de woning-
corporaties in de stad Utrecht.  
De rechten, plichten en voorzieningen  
voor huurder, verhuurder en gemeente 
liggen onder andere vast in het ASP.   

Per project maken we daarnaast afspraken op maat. 

Dat zijn afspraken die speciaal voor dit project gelden. 

Hieronder hebben wij het sociaal plan voor de Afrikalaan 

51 t/m 145 en de Amerikalaan 76 t/m 170 uitgewerkt.  

Het sociaal plan treedt in werking op het moment  

dat  tenminste 70% van alle huishoudens instemt met  

de werkzaamheden, het bestuur van Portaal akkoord  

is en Portaal over de benodigde vergunningen beschikt. 

Het sociaal plan is geldig gedurende de looptijd van  

het project.  

Huurprijs en huurcontract
Huurprijs
Na	afronding	van	de	isolatiewerkzaamheden	aan	uw	flat	

wordt de huurprijs verhoogd. Met ingang van de eerste 

dag van de daaropvolgende maand. De huurverhoging  

is 30 euro per maand. Als u voor het tweede balkon  

aan de achterkant van de woning kiest, dan komt daar 

18,50 euro per maand bij. De jaarlijkse huurverhoging is  

op dit moment bevroren. De jaarlijkse huurverhoging  

gaat per 1 juli 2020 opnieuw in.

Huur 
De huur van uw woning loopt de gehele renovatie door.

Onbewoonde staat 
De werkzaamheden vinden plaats in onbewoonde staat.  

U kunt dus niet in de woning blijven tijdens de werkzaam-

heden in uw woning. U moet gedurende de renovatie zelf 

andere woonruimte zoeken/regelen. Het betekent dat u ook 

uw inboedel (spullen, gordijnen en vloerafwerking) uit de 

woning moet halen voordat de werkzaamheden starten. 

Verhuiskostenvergoeding
De werkzaamheden in uw woning vinden plaats in 
onbewoonde staat voor de duur van 4 weken. Wij bieden  
u de wettelijke verhuiskostenvergoeding aan. U ontvangt  
een bedrag van 6.095 euro (prijspeil februari 2019). 

Uitbetaling verhuiskostenvergoeding  
U ontvangt de verhuiskostenvergoeding als u:

•  Hoofdhuurder bent van de woning. 

•  U het hoofdverblijf heeft in de woning. 

•  U een huurcontract heeft voor onbepaalde tijd 

 met Portaal of één van haar rechtsvoorgangers. 

Uitbetaling in twee delen
We betalen de verhuiskostenvergoeding in twee delen  

uit. Als u een bewindvoerder heeft, overleggen wij met  

de bewindvoerder over de uitbetaling.

Termijn 1 Vier weken voor start werkzaamheden  € 3.095

Termijn 2 Na oplevering van uw woning   € 3.000

Geen recht op de verhuiskostenvergoeding 
Inwonende kinderen, huurders met een tijdelijk huur-

contract, onderhuurders en krakers hebben geen recht 

op de verhuiskostenvergoeding. Als u de woning in zijn 

geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van Portaal heeft 

onderverhuurd, of in uw woning niet uw hoofdverblijf houdt, 

komt u niet in aanmerking voor de verhuiskostenvergoeding. 

Ook huurders waarvan de huurovereenkomst is opgezegd 

door henzelf of Portaal of waar een ontruiming staat  

gepland hebben geen recht op de verhuiskostenvergoeding. 
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Verrekenen 
Portaal kan de verhuiskostenvergoeding niet gebruiken 

om een huurschuld mee te verrekenen, tenzij u daar 

toestemming voor geeft. De verhuiskostenvergoeding  

is niet van invloed op bijdragen of kwijtscheldingen aan  

de huurder in verband met een laag inkomen.

Logeerwoning en achterlaten 
inboedel tegen betaling
Zelf andere woonruimte regelen en het leeghalen van  
uw woning kan een grote impact hebben. Om u te 
ontzorgen bieden wij daarom twee opties aan waar u 
tegen betaling gebruik van kunt maken. 

1 – Gebruik maken logeerwoning: 629 euro
In de wijk regelen wij een aantal logeerwoningen.  

Als wij werkzaamheden in uw woning uitvoeren kunt  

u in een van deze logeerwoningen logeren. Deze  

woningen zijn volledig ingericht. 

2 – Achterlaten inboedel: 500 euro
U kunt uw inboedel laten staan tegen betaling van 500 

euro. Dat is inclusief uw vloerafwerking (vloerbedekking, 

laminaat, zeil etc.). Deze wordt door de aannemer voor 

de renovatie volledig beschermd. Door middel van 

camerabewaking en doorschakeling naar de beveiliging 

waken wij over uw en onze eigendommen. Neem uw 

waardevolle spullen wel mee. Wij wijzen u aan waar u  

uw spullen in uw woning kunt opslaan. 

Bovenstaande opties zijn niet verplicht maar als u er 

gebruik van wilt maken dan kunt u dit aangeven op het 

draagvlakformulier. Deze opties worden dan verrekend  

met termijn 2 van de verhuiskostenvergoeding.

Als u ervoor kiest om uw woning leeg te halen maar  

bij overdracht blijkt deze niet leeg te zijn, dan huurt  

Portaal een verhuisbedrijf in om de spullen alsnog te 

verplaatsen. Deze kosten (1.500 euro) brengen wij dan  

in mindering op de verhuiskostenvergoeding.

Als u ervoor kiest om uw spullen achter te laten maar  

bij overdracht blijkt dat deze nog niet op de aangewezen 

plekken staan, dan huurt Portaal een verhuisbedrijf 

in om de spullen alsnog te verplaatsen. Deze kosten  

(1.500 euro) brengen wij dan in mindering op de  

verhuiskostenvergoeding.

Inrichting 
De logeerwoningen zijn volledig ingericht en voorzien 

van alle aansluitingen inclusief internet en televisie. 

Spullen	voor	persoonlijke	hygiëne,	beddengoed,	

handdoeken, kleding en waardevolle spullen (sieraden, 

paspoorten en verzekeringspapieren) neemt u mee 

naar de logeerwoning.

Periode logeerwoning
De logeerwoning is beschikbaar voor de duur van de 

werkzaamheden. Drie dagen voordat we starten met  

de werkzaamheden in uw woning ontvangt u de sleutel  

van de logeerwoning. U levert de sleutel drie dagen  

na de oplevering van uw woning weer in. Verlenging  

van deze periode is niet mogelijk.

Gebruikersovereenkomst 
U ontvangt van Portaal een tijdelijke overeenkomst voor 

de logeerwoning. Hierin staat welke periode u gebruik 

kunt maken van de woning. Het is niet mogelijk om langer 

gebruik te maken van de logeerwoning dan de afgesproken 

periode. Wanneer u niet op tijd vertrekt uit de logeerwoning 

betaalt u een boete. Bij schade of vermissing van spullen 

(of sleutels) brengen wij de schade in rekening. Daarnaast 

tekent u voor een aantal huisregels.

Passende logeerwoning
Op het draagvlakformulier kunt u aangeven of u gebruik wilt 

maken van een logeerwoning. Als Portaal geen passende 

logeerwoning ter beschikking heeft dan nemen wij op tijd 

contact met u op. 

Schoonmaak 
U ontvangt van ons een schone logeerwoning. Tijdens uw 

verblijf bent u zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak 

van de woning. Bij het inleveren van de sleutel moet de 

woning schoon zijn. De keuken moet vetvrij zijn en de 

badkamer kalkvrij. 
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Locatie 
De logeerwoningen liggen in de directe omgeving van 

het project en in ieder geval op Kanaleneiland. De 

precieze ligging is afhankelijk van de beschikbaarheid 

van lege woningen.

Sleutel afgifte en machtiging derden 
Als u ervoor kiest om voor de duur van de werkzaam-

heden bijvoorbeeld op vakantie te gaan dan moet u 

ervoor zorgen dat een contactpersoon gemachtigd is  

om namens u:

• De sleutel van uw woning aan de aannemer af 

 te geven.

• Aanwezig te zijn bij de oplevering van uw woning.

• Schades te melden. U kunt zelf achteraf geen 

 schade melden als uw contactpersoon dat niet 

 tijdig namens u gedaan heeft. 

• Bij calamiteiten op te treden. 

Schade en vergoedingen 

Kan er schade ontstaan aan uw eigendommen 
Het uitgangspunt is dat Portaal, de aannemer en 

de bewoners gezamenlijk proberen om schades te 

voorkomen. Helaas zijn bij werkzaamheden schades 

aan uw eigendommen niet altijd te voorkomen. Kleine 

schades als krasjes en butsen zijn schades die vallen 

onder de verhuiskostenvergoeding. Dit kan bijvoorbeeld 

gebeuren bij het verplaatsen van bouwmateriaal. Het 

breken van spullen of waterschade zijn zaken die u 

normaal bij uw inboedelverzekering meldt. Deze schades 

vallen niet onder de verhuiskostenvergoeding. Wanneer 

dit gebeurt tijdens de werkzaamheden aan uw woning 

nemen wij zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur, 

contact met u op. Deze schades handelen we samen 

af, met uzelf, uw inboedelverzekering en de verzekering 

van de aannemer. 

Uw bijdrage om schade te voorkomen 
U kunt bijdragen aan het voorkomen van schade.  

De aannemer en de bewonersbegeleider informeren 

u voorafgaand aan de werkzaamheden schriftelijk en 

mondeling over de voorzorgsmaatregelen die u zelf 

moet nemen. Wij vragen u om u aan de afspraken te 

houden. Bij het niet nakomen van de afspraken kan de 

aannemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de 

daaruit voortkomende schade aan uw eigendommen.

Let op! Gooi geen spullen weg voordat duidelijk is  

of en zo ja welke vergoeding u hiervoor ontvangt.  

Zonder beschadigde spullen wordt sowieso geen 

vergoeding uitgekeerd. Voer ook geen reparaties  

uit voordat er iemand schade is komen opnemen.  

Als de schade al is hersteld, kan die niet meer  

worden beoordeeld of vergoed. 

Voorzienbare schade aan het gehuurde 
Dit is schade waarvan Portaal en de aannemer weten  

dat deze door de werkzaamheden kan ontstaan.  

Deze schade lossen we ook direct op. Bijvoorbeeld  

de kozijnen. We gaan deze vervangen, plaatsen dubbel 

glas en leveren de kozijnen geschilderd aan u op. 

Voorzienbare schade inboedel huurders 
Het gaat hierbij om uw eigendommen die aangepast 

of vervangen moeten worden als gevolg van de 

werkzaamheden. Denk hierbij aan de gordijnen die 

u mogelijk aan moet (laten) passen als gevolg van de 

nieuwe kozijnen. De keuken krijgt een andere opstelling 

waardoor u de keuken anders moet inrichten.  

De verhuiskostenvergoeding is onder andere bedoeld 

voor deze voorzienbare schade aan de inboedel van  

de huurder(s). 

De voorzienbare schades in dit project
•   De kozijnen en deuren die wij vervangen, worden 

geschilderd. De kleuren die we gebruiken binnen/

buiten zijn voor de Afrikalaan wit Ral9010, 

azuurblauw Ral5009 en stofgrijs Ral7037 en voor  

de Amerikalaan wit Ral9010, loofgroen Ral6002  

en stofgrijs Ral7037. Misschien is dit binnen niet  

de kleur die u zou willen. Een andere kleur kunt  

u zelf aanbrengen.
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•   De indeling van de ramen verandert. Het kan zijn  

dat u daardoor uw raambekleding passend moet 

(laten)	maken	of	eventueel	nieuw	moet	aanschaffen.

•   Door het verwijderen van de leidingen van de 

stadsverwarming ontstaan er gaten in de vloeren 

en plafonds. Deze gaten maken we dicht. Als u deze 

anders afgewerkt wilt hebben, moet u dat zelf doen. 

•   Nieuwe (voorzet)wanden leveren wij gesausd op.  

Als u deze anders afgewerkt wilt hebben, moet u  

dat zelf doen. 

•   De vloer in de keuken wordt verhoogd en het  

keukenblok wordt verplaatst. Hierdoor moet u  

de vloer zelf nog afwerken (vloerbedekking,  

laminaat, zeil etc.).

Eigendommen 
Eigendommen die een belemmering kunnen vormen bij 
de werkzaamheden en die u zelf heeft aangebracht moet 
u, voorafgaand aan de werkzaamheden, verwijderen. 
Het gaat om alles wat niet standaard in de woning aan-
wezig was, maar wat u zelf heeft aangebracht en wat 
ook makkelijk te verwijderen is. Bijvoorbeeld houten 
plafonds, douchegordijnen, douchewandjes, zonwering 
en schotelantennes. Ook moet u de tuin en/of de gevel 
vrij maken van obstakels (zoals planten en tuinmeubels). 
Drie meter vanaf de gevel moet het vrij zijn. Uw balkons 
moeten leeg zijn.

Zelf aangebrachte voorzieningen 
(ZAV)
Er zijn huurders die voorzieningen in hun woning 
hebben aangebracht waarbij ze mogelijk recht hebben 
op een vergoeding. Dit gaat alleen om zaken die Portaal 
overneemt op het moment dat u de huur van uw  
woning opzegt. Er is een aantal mogelijkheden.

1 – Heeft u toestemming gekregen voor het aanbrengen 

van uw ZAV dan zorgen wij voor uw ZAV. Hierbij 

letten we op de technische staat. Als de ZAV niet in 

goede staat verkeert, dan vragen wij u de ZAV zelf af 

te breken en eventueel na de renovatie zelf weer op 

te bouwen.

2 – Heeft u voor uw ZAV geen toestemming gevraagd? 

Dan beoordelen we tijdens de woningopname de 

technische staat van uw ZAV. Zouden we de ZAV 

normaal gesproken goedkeuren? Dan keuren we hem 

nu alsnog goed en passen wij hem aan. Keuren wij  

uw niet-aangevraagde ZAV af? Dan moet u zelf 

uw ZAV afbreken en verwijderen. Kijk voor de 

voorwaarden voor een ZAV op www.portaal.nl/ik-

huur/reparaties/zelf-klussen-zav. 

3 – Heeft u toestemming, maar twijfelt u of u de ZAV  

terug wilt plaatsen? Dan ontvangt u een vergoeding 

volgens een vastgestelde lijst. Als u een ZAV heeft, 

ontvangt u de lijst tijdens de opname van uw woning. 

Daarna moet u de ZAV zelf weghalen vóór de 

renovatie begint.
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Bewonersbegeleiding en 
maatwerk
Portaal zorgt voor de begeleiding van u als bewoner.  

U kunt bij de bewonersbegeleider terecht met uw vragen 

en onzekerheden. Uw vragen worden beantwoord en u 

wordt zoveel mogelijk geholpen. Als het nodig is, wordt 

samen met u naar passende oplossingen gezocht. Dit 

betekent dat Portaal in het belang van de uitvoering 

van de werkzaamheden in individuele gevallen af kan 

wijken van het sociaal plan. U vindt de gegevens van de 

bewonersbegeleider in de nieuwsbrieven.

Hebt u misschien verhuisplannen? 
U kunt nu verhuizen met 100% 
woonduur
Wellicht wilt u graag verhuizen binnen de gemeente 

Utrecht? Dan is dit misschien het goede moment. Op 

het moment dat u zich inschrijft als woningzoekende bij 

Woningnet begint de wachttijd. Hoe langer de wachttijd, 

des te meer kans op een andere woning. Speciaal voor 

u als bewoner van de Afrikalaan en Amerikalaan is er 

een regeling ‘100% woonduur’. Dit betekent dat uw 

wachttijd binnen de gemeente Utrecht gelijk is aan de  

tijd dat u in uw huis woont. Na het behalen van de 

draagvlak meldt Portaal de bewoners hiervoor aan.  

De regeling is geldig tot aan het einde van het project. 

Daarna vervalt deze regeling. Om hieraan mee te doen, 

moet u zijn ingeschreven bij www.woningnet.nl.

Seniorenregeling
Bent u 55 jaar of ouder? Bent u toe aan een andere 

woning, die beter past bij uw wensen en behoeften? 

Bijvoorbeeld een kleinere gelijkvloerse woning in de  

regio Utrecht? Maar weet u niet hoe te beginnen?  

De Verhuisadviseur Senioren (Stade) kan u helpen  

met advies en het zetten van de juiste stappen.  

Om in aanmerking te komen voor begeleiding door  

de Verhuisadviseur Senioren moet u 55 jaar of ouder  

zijn en een grote sociale huurwoning achterlaten.  

Dit betekent een appartement met 4 kamers of meer. 

Bent u 55 jaar of ouder en heeft u een appartement 

met 3 kamers of meer? Dan kunt u tijdens de looptijd 

van dit project (na het behalen van de draagvlakmeting) 

Vaatwasser

Geiser/boiler huur

Geiser/boiler koop

Zonwering bij uw 
woonkamer

Zonwering bij uw keuken 
en of slaapkamer

Deze aansluitingen brengen wij alleen terug als u een aparte groep in de meterkast 
heeft (aan laten leggen). In alle andere situaties bent u er zelf verantwoordelijk voor. 

Portaal koopt de contracten af en neemt hiervoor alle kosten op zich. U hoeft niets 
te doen. Wij verwijderen de geisers en boilers tijdens de uitvoering. U krijgt na de 
renovatie warm water uit de stadsverwarmingsunit.

De aannemer verwijdert deze voorzieningen voor u. De aannemer laat de geiser/
boiler in de woning achter. Als u wilt kan de aannemer deze geiser voor u afvoeren 
(optie). U krijgt hiervoor geen vergoeding.

Als de zonwering technisch nog in goede staat is, haalt de aannemer de zonwering 
weg en plaatst het weer terug. Als de zonwering niet in goede staat is, haalt de 
aannemer de zonwering alleen weg. In overleg met u laten we de zonwering in uw 
woning achter of gooien het weg

De zonwering aan de slaapkamer en keukenzijde moet u zelf weghalen en terug 
plaatsen. 

Veel voorkomende voorzieningen
Er zijn voorzieningen die vaak voorkomen. Onderstaand een opsomming 
van die voorziening en hoe wij daarmee omgaan tijdens de renovatie:
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Colofon

Uitgave van Portaal in samenwerking met 

bewonercommissie ‘AfriMerika’.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden 

ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden

Woningcorporatie Portaal bouwt aan kansrijke 

buurten waar je je thuis voelt. Wij bieden in de 

regio Utrecht onderdak aan 20.000 huishoudens. 

Daarnaast werken we in de regio’s Amersfoort, 

Arnhem, Leiden en Nijmegen.

Postadres
Postbus 2211

3500 GE Utrecht

Bezoekadres
Brennerbaan 106

Utrecht

0800 – 767 82 25

info@portaal.nl 

www.portaal.nl

ook gebruik maken van de begeleiding van de 

verhuisadviseur. De begeleiding is kosteloos en 

vrijblijvend. Via telefoonnummer 030-2361804  

(dinsdag t/m donderdag tussen 10.00 uur en 14.00 

uur) komt u in contact met de verhuisadviseur. Krijgt 

u een antwoordapparaat, spreek dan uw naam en 

telefoonnummer in. U wordt dan teruggebeld. U kunt 

ook een e-mail sturen naar verhuisadviseur@stade.nl.

Medische urgentie
Als u wilt verhuizen omdat u een medische beperking 

heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor 

een medische urgentie. Voor de gemeente Utrecht 

behandelt Het Vierde Huis de urgentieaanvragen. 

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een medische 

urgentie, dan kan Buurtteam Kanaleneiland u 

ondersteunen bij de aanvraag. Via telefoonnummer 

030-7400514 komt u in contact met het Buurtteam.

Let op! Als u verhuist voordat de werkzaamheden 

aan uw woning starten, dan ontvangt u geen 

verhuiskostenvergoeding!

Bewonerscommissie

AFRIMERIKA
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Welkom thuis


