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Verslag en afspraken overleg 

Klankbordgroep Grevenstraat e.o. 

 

Datum: 28 maart 2019 

 

Agenda: 

1. Welkom + vaststellen verslag 24-1-19 

2. Stand van zaken uitvoering/verloop (blok 2) 

3. Stand van zaken verbeterpunten obv vlok 1   

4. Overige zaken 

5. Communicatie 

6. Vervolgafspraken 

7. Rondvraag 

 

1. Welkom + vaststellen verslag 24 januari 2019 
Portaal heet de klankbordgroepleden en overige aanwezigen van harte welkom. De de door de 
klankbordgroep eerder aangedragen punten zijn opgenomen in de agenda. Daarnaast zijn er 
geen aanvullende punten voor op de agenda. Verder zijn er geen opmerkingen vooraf. 
 
Het verslag van de bijeenkomst is voor publicatie op de website van Portaal in concept 
verstuurd aan de klankbordgroepleden. Daarin is direct een terugkoppeling gegeven op een 
aantal punten die tijdens het overleg aan de orde zijn gesteld. De opmerkingen van de 
klankbordgroep zijn verwerkt in het definitieve verslag. Het definitieve verslag staat inmiddels 
op de website van Portaal en wordt tijdens het overleg op 28 maart formeel vastgesteld.  

 
2. Stand van zaken uitvoering / verloop blok 2 (Grevenstraat 9 t/m 17) 
 

Planning 

De renovatiewerkzaamheden (behoudens mogelijk vooraf gecommuniceerde weersafhankelijke 
werkzaamheden) in de woningen van blok 2 zijn bij alle  woningen binnen de gestelde 
doorlooptijd afgerond.  

 

Opleverpunten 

Het aantal opleverpunten in blok 2 is aanzienlijk lager dan in blok 1. Dit betreft het aantal 
opleverpunten zoals vermeld op het opleverformulier wat tijdens de oplevering opgesteld wordt.  
Hiervoor tekenen de bewoners ter plekke. Ontstane schades staan niet op het opleverformulier. 
Hiervoor ontvangen bewoners ten tijde van de oplevering een schadeformulier, wat bewoners in 
kunnen vullen en uiterlijk de maandagochtend na de oplevering af kunnen geven bij de 
uitvoerder, of bij Grevenstraat 12.  
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Aantal opleverpunten blok 1 & 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling bewoners  

Portaal heeft ten behoeve van de evaluatie blok 2 de beoordelingen van bewoners, op basis 
van het telefonische onderzoek vanuit Centrum voor Wonen op een rij gezet. De resultaten zijn 
geanonimiseerd weergegeven.  

 
Totaalcijfer tijdens de werkzaamheden blok 1 en 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok 1: Grevenstraat 1 t/m 7-A; in totaal 8 woningen, waarvan 2 woningen leeg stonden bij de 
renovatie en waarvan 2 huishoudens geen beoordeling hebben gegeven. 

Blok 2: Grevenstraat 9 t/m 17; in totaal 8 woningen, waarvan 3 huishoudens geen beoordeling 
hebben gegeven 
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Totaalcijfer na afronding van de werkzaamheden blok 1 en 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde cijfer per onderwerp totaal blok 1 & 2  
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Conclusie vanuit Portaal is dat de verbeteringen doorgevoerd na aanleiding van de evaluatie 
blok 1 leiden tot betere resultaten en aanzienlijk minder opleverpunten. Daarnaast geldt dat e en 
groot aantal opleverpunten, direct de dag van oplevering nog opgepakt zijn. Ondanks 
aanzienlijk betere scores, blijft Portaal kritisch kijken naar mogelijke verbeteringen en blijven we 
streven naar het minimaliseren van het aantal opleverpunten.  

 

Onderzoek klankbordgroep tevredenheid bewoners blok 2 

De klankbordgroep heeft zelf ook onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de bewoners 
van blok 2. De klankbordgroep heeft 5 ingevulde formulieren retour ontvangen. En ondanks dat 
de klankbordgroep ook een verbetering ziet ten opzichte van blok 1, zijn er een aantal punten 
die een ander beeld laten zien dan de resultaten vanuit Centrum voor Wonen, of met betrekking 
tot het aantal opleverpunten zoals weergegeven door Portaal.  

 

Tijdens de bespreking wordt duidelijk dat er verschil zit in de definitie van opleverpunten. Voor 
Portaal zijn de opleverpunten zaken die niet of niet juist uitgevoerd zijn conform het 
renovatieplan. Deze zaken worden ook vermeld op het opleverformulier. Ontstane schades (los 
van de voorziene schades) zijn voor Portaal geen opleverpunten. Bewoners ontvangen een 
apart schadeformulier, waarop bewoners ontstane schades binnen de afgesproken termijn 
kunnen melden bij Portaal. In de resultaten van het onderzoek van de klankbordgroep lijken 
opleverpunten en ontstane schades meer door elkaar heen te lopen.  

 

Een aantal schades zijn bekend bij VIOS/Portaal en reeds opgelost, of er zijn afspraken 
gemaakt met bewoners hierover. Maar er komen vanuit het onderzoek van de klankbordgroep 
ook enkele schades aan het licht die bij VIOS/Portaal niet gemeld zijn/of bekend zijn. Ook 
vanuit de calls vanuit Centrum voor Wonen kwamen er enkele punten aan het licht, die eerder 
niet gemeld zijn bij VIOS/Portaal. Op basis van de calls zijn deze alsnog opgepakt.  

 

Op basis van openstaande zullen wij bewoners nog explicieter verzoeken om ontstane schades 
via het schadeformulier te melden bij VIOS/Portaal, zodat wij deze op kunnen pakken. Ook zal 
de klankbordgroep een opmerking plaatsen in hun evaluatieformulier dat bewoners schade of 
nog openstaande punten rechtstreeks melden VIOS/Portaal, zodat deze opgepakt kunnen 
worden. De evaluatieformulieren van de klankbordgroep blijven in bezit van de klankbordgroep 
en worden niet 1-op-1 gedeeld met VIOS/Portaal.  

 

Een aantal zaken uit het onderzoek van de klankbordgroep wordt er uitgelicht:  

 

- Ziggo aansluiting in de wisselwoningen: volgens een aantal bewoners werkt het internet 
niet altijd naar behoren.  

 

Antwoord Portaal: Dit probleem is bij Portaal bekend. In de aanloop, bij inzet van de 
wisselwoningen voor de eerste bewoners, waren er problemen die inmiddels opgelost zijn, 
waarna in alle wisselwoningen de aansluiting werkte. Helaas blijkt in de praktijk dat bij 
wisselingen van bewoners er om onverklaarbare wijze soms opnieuw problemen ontstaan. Het 
betreft technische problemen die door Ziggo opgepakt moeten worden. Portaal zit er bovenop 
en houdt korte lijntjes waardoor eventuele nieuwe problemen zo spoedig mogelijk opgepakt 
worden.  

 

 

- Schoonmaak in de wisselwoningen: uit het onderzoek van de klankbordgroep bleek een 
logeerwoning niet schoon te zijn.  

 

Antwoord Portaal: Dit geval is bekend bij Portaal. Er was opdracht gegeven om de woning 
schoon te laten maken. Dit is echter misgegaan in de planning van de schoonmaker en heef t 
Portaal na de opdrachtverstrekking niet gecontroleerd of de woning daadwerkelijk 
schoongemaakt was. Bij sleuteloverdracht aan de bewoner is nogmaals opdracht gegeven voor 
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het schoonmaken van de wisselwoning. Dit gebeurde de ochtend na de sleuteloverdrach t. De 
klankbordgroep geeft aan dat dit ten koste gaat van het aantal dagen dat de bewoner naar de 
wisselwoning kan verhuizen. Dit was niet het geval, aangezien de bewoner een aantal dagen 
eerder de sleutel ontvangen heeft. Daarnaast is dit een incident. Normaliter is er op de 
maandagochtend een inspectie door de bewonersbegeleider in de wisselwoning. Indien de 
woning niet schoon is, wordt de bewoner daar op aangesproken, met de mogelijkheid om het 
alsnog direct te doen. Doet de bewoner dit niet, wordt er direct een schoonmaak ingepland, 
waarbij de kosten verhaald worden op de bewoner.  

 

- Verwijderen vloerbedekking verdiepingsvloeren : bewoner geeft aan dat hij/zij de 
vloerbedekking van de verdiepingsvloer verwijderd heeft en er vervolgens niks aan de vloer 
gedaan is. De klankbordgroep vraagt zich af hoe dit kan, aangezien er niks zou gebeuren aan 
de verdiepingsvloeren.  

 

Antwoord Portaal: De verdiepingsvloeren maken geen onderdeel uit van het renovatieplan. In 
het specifieke geval wilde de bewoner graag dat er gekeken werd naar de verdiepingsvloer. 
Tijdens de warme opname is duidelijk aangegeven dat dit mogelijk is, maar dat vloerbedekking 
in dat geval wel weg gehaald moet worden (dit is een keuze van de bewoner zelf) en dat er 
alleen aanpassingen gedaan worden als er technische gebreken geconstateerd worden. In het 
dergelijke geval (en dat komen we vaker tegen) is er geen technisch gebrek geconstateerd, 
maar is er niveauverschil ter plekke waar oorspronkelijk een scheidingsmuur stond.  

 

- Kasten begane grond niet geïsoleerd: bewoner geeft aan dat de vloer in de kast niet 
geïsoleerd is.  

 

Antwoord Portaal: De vloer in de kasten wordt wel geïsoleerd. In sommige gevallen is het 
echter niet mogelijk om de compovloer aan te brengen in de kast. Dan wordt er op een an dere 
manier, via onderaf geïsoleerd, met dezelfde isolatiewaarde. Wij kunnen ons voorstellen dat dit 
voor de bewoner lijkt alsof er niet geïsoleerd is, omdat de oorspronkelijke vloer blijft zitten. Dat 
maakt dat wij in de uitzonderlijke gevallen waar de compovloer niet aangebracht kan worden in 
de kasten we dit aan de voorkant, tijdens de warme opname vooraf zullen melden aan de 
bewoners.  
 

- Zwarte handen op de muren/schades aan deurkozijnen: uit het onderzoek blijkt dat 
bewoners aangeven dat er onnodige zwarte handen op de muren staan en er stootschade is bij 
o.a. deurkozijnen (niet altijd gemeld bij VIOS/Portaal). Klankbordgroep is van mening dat dit 
echt minder kan.  

 

Antwoord Portaal/VIOS: wij zullen alle medewerkers op de bouwlocatie hier nog explicieter op 
wijzen en hier extra aandacht aan besteden. Ook worden de woningen voor de oplevering 
(extra) schoongemaakt. 
 
 
Schilderwerk niet netjes volgens de bewoners: de klankbordgroep stelt de kwaliteit van het 
schilderwerk ter discussie.  
 
Antwoord Portaal/VIOS 
De schilderwerkzaamheden worden nagelopen. Door een extern bureau worden er controle metingen 
verricht, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit voldoet.  
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3. Stand van zaken verbeterpunten op basis van blok 1 (zie verslag 24-1) : 
 
Technische aanpassingen/terugloop blok 1:  
- Bewoners blok 1 hebben een keuzeformulier ontvangen waarop zij aan konden geven welke 
werkzaamheden/keuzes zij alsnog uit wilden laten voeren door de aannemer op basis van een 
terugloopactie. Er zijn afspraken gemaakt met de bewoners om deze punten op te pakken.  
 
Planning: 
- De werkzaamheden in blok 2 zijn binnen de gestelde doorlooptijd uitgevoerd.  
- Aan de bewoners van blok 1 zijn de boetes bij overschrijding van de doorlooptijd (op basis van 
sociaal plan) uitbetaald.  
- Bestelling worden eerder gedaan (vooruit), waardoor dit geen problemen meer heeft opgeleverd voor 
de planning.  
-De weersgevoelige werkzaamheden zijn vermeld in de laatste nieuwsbrief en worden expliciet 
gemeld tijdens de warme opname 
- Bewoners ontvangen nu vooraf een bericht over (geluids) overlast naast gelegen woningen (met 
name de isolatie van de gevels), zodat zij daar enigszins rekening mee kunnen houden 
  
Overige verbeterpunten:  
- Gebruikersovereenkomst wisselwoningen: is conform afspraak aangepast. Hier zijn geen vragen 
meer over gesteld 
- Gangkast kleine benedenwoning: dit is meegenomen in de terugloopactie blok 1 en wordt 
meegenomen tijdens de warme opname van de overige standaard kleine 2-kamer benedenwoningen 
- Verrekening verbruik gas, water en elektra tijdens de renovatiewerkzaamheden: bij oplevering 
worden direct de meterstanden opgenomen en bewoners ontvangen bericht over een eventuele 
verrekening (conform sociaal plan). 
- Evaluatie Visie-R: de genoemde punten zijn besproken met Visie-R 
- Opleverprotocol: de klankbordgroep vraagt zich af of er een opleverprotocol is. Portaal geeft aan dat 
er geen opleverprotocol is, maar wij ons wel houden aan de afspraken zoals vorige keer besproken, 
namelijk: 

- minimaal 2 weken voor de daadwerkelijke oplevering informeren wij bewoners  
indien er vertraging optreedt 
- er is een vooroplevering tussen Portaal en VIOS en tussentijds zijn er ook controles  
vanuit Portaal, met als streven om tussentijds de kwaliteit van het werk te checken  
en eventuele zaken nog op te kunnen pakken voorafgaand aan de oplevering met de  
bewoner.  

 
 
4. Overige zaken  
  

- privacywetgeving: enkele bewoners hebben Portaal vragen gesteld over het verstrekken van 
persoonsgegevens aan Centrum voor Woononderzoek. De telefonische enquête wordt 
uitgevoerd volgens de huidige privacywetgeving, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Portaal heeft met Centrum voor Wonen een 
verwerkersovereenkomst afgesloten waarin is opgenomen dat de gegevens enkel gebruikt 
mogen worden voor een evaluatie van de werkzaamheden rondom de renovatie. De 
contactgegevens moeten na afronding van het project verwijderd worden.  

 

Ondanks deze verwerkersovereenkomst zullen we bewoners vanaf nu, tijdens de warme 
opnames, ook expliciet vragen of zij bezwaar hebben tegen  verstrekken van gegevens (adres 
en telefoonnummer) aan Centrum voor Woononderzoek.  
 
- aanpassing verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding: op basis van correspondentie met de 
klankbordgroep en een melding van de aanpassing van de verhuis- en 
herinrichtingskostenvergoeding, is dit met terugwerkende kracht aangepast voor de bewoners die 
reeds (een deel van) de vergoeding ontvangen hebben. Bij de overige bewoners zijn de termijn 
bedragen aangepast.  
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- aanscherping warme opname + meterkastlijst: op basis van de verbeterpunten n.a.v. de evaluatie 
van blok 1 is het warme opname formulier aangescherpt en is de meterkastlijst aangepast. De 
meterkastlijst is korter (doordat er alleen de woning specifieke zaken op staan en de algemene 
werkzaamheden afgehaald zijn) en er we voegen standaard een plattegrond toe, met specifieke 
opmerkingen en/of afspraken, waardoor deze zowel voor de uitvoerders als bewoners meer 
duidelijkheid biedt.  
 
Op verzoek van de klankbordgroep zijn er nog een aantal zaken toegevoegd aan de agenda: 
 
- afspraken maken over max. aantal dagen ná oplevering t.b.v. werkzaamheden in de woning 
inclusief te bepalen boetebeding: de klankbordgroep wil graag dat er concrete afspraken gemaakt 
worden over het maximaal aantal werkdagen met betrekking tot de opleverpunten, inclusief een 
financiële vergoeding voor de momenten dat bewoners thuis moeten blijven (en eventueel vrij moeten 
nemen van werk).  
 
Toelichting Portaal: Ten aanzien van de concept nieuwsbrief ontving Portaal eerder al een 
aanbeveling vanuit de klankbordgroep, wat ook gaat over het aantal opleverpunten en de afronding 
van deze opleverpunten, namelijk:   
‘Het is goed te melden dat als de woning is opgeleverd, dat er dan geen werkzaamheden in de woningen meer worden 
uitgevoerd met uitzondering van 2 of 3 opleverpunten. Deze punten zijn met de bewoner besproken tijdens de oplevering. 
Verder betreffen de werkzaamheden ná oplevering van de woning, uitsluitend werkzaamheden buiten de woning. Als de 
aannemer via de woning voor werkzaamheden aan de achterzijde van de woning moet, zal de aannemer deze werkzaamheden 
in 1 dag plannen, zodat de bewoner slechts één dag hiervoor aanwezig hoeft te zijn. Voor die dag zal de aannemer met de 
bewoner een afspraak maken’. 

 
Als reactie hierop heeft Portaal reeds als volgt gereageerd:  
‘Zoals eerder aangegeven is het streven om het aantal opleverpunten zo laag mogelijk te houden. Wat ons betreft natuurlijk het 
liefst nul opleverpunten. We sturen hier ook zoveel mogelijk op, door voortijdig al een vooroplevering te houden. Bij de 
opleveringen van Grevenstraat 9 en 9-A is dit ook goed gegaan. Desondanks kan het echter nog wel eens voorkomen dat het 
aantal opleverpunten hoger is dan gehoopt. Daarnaast is het zo dat het ene opleverpunt kleiner is en makkelijker op te lossen 
is, dan het andere. Het aantal opleverpunten zegt dan ook niet zoveel. Soms is het ingewikkelder en duurt het mogelijk langer 
om 1 opleverpunt op te lossen, dan 5 hele kleine opleverpunten.  Vandaar dat ik er geen voorstander ben van het noemen van 
een aantal opleverpunten. Belangrijkste is dat we samen met de bewoner de opleverpunten bij de oplevering doorlopen en 
samen met de bewoner zoeken naar een goede oplossing. 
 
Datzelfde geldt voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de achterzijde van de woning. Zoals aangegeven trekken we de 
werkzaamheden aan de achterzijde voor op de werkzaamheden aan de voorzijde. Uiteraard streven we er naar om de 
werkzaamheden zoveel mogelijk af te ronden tegelijkertijd met de overige werkzaamheden. Maar daarbij zijn we dus ook 
afhankelijk van bepaalde weersomstandigheden. Op het moment dat er werkzaamheden op een later moment uitgevoerd 
moeten worden, stemmen we af met de bewoners wat een geschikt moment is. Wanneer er nog meerdere werkzaamheden zijn 
(en als de werkzaamheden dit toelaten), streven we er naar om deze ook zoveel op één dag te plannen, om de overlast voor 
bewoners zoveel mogelijk te beperken. Maar of dat lukt is dus ook afhankelijk van welke werkzaamheden er nog gedaan 
moeten worden’. 

 
Op basis van bovenstaande geeft Portaal aan dat zij de overlast voor bewoners zo veel mogelijk 
willen beperken. Enerzijds door te streven naar zo min mogelijk opleverpunten (tijdens blok 2 is ook 
gebleken dat het aantal opleverpunten veel lager is en dat een groot aantal opleverpunten de dag van 
oplevering ook opgepakt zijn) en anderzijds door samen met de bewoner goede afspraken te maken 
over het oppakken van de opleverpunten. Hierbij proberen  wij ons zoveel mogelijk te schikken naar 
de agenda van de bewoner en indien er meerdere werkzaamheden zijn, dit zoveel mogelijk op één 
dag te plannen. Dat betekent in sommige gevallen wel dat wij vragen of bewoners thuis zijn (of dat wij 
via een kennis of buurman toegang tot de woning krijgen). Portaal stelt daar geen extra financiële 
(boete)vergoeding tegenover. Opleverpunten vallen buiten de boeteregeling in het Sociaal Plan (zie p. 
29/30).   
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- keuze/toepassing straatverlichting; er zijn bezwaren vanuit de bewoners ten aanzien van de 
keuze/toepassing buitenverlichting. Deze bezwaren zijn ook rechtstreeks bij Portaal/VIOS 
binnengekomen.  
 
Toelichting Portaal: Allereerst geeft Portaal tijdens het overleg aan waarom we de buitenverlichting 
aanbrengen en welke afwegingen er gemaakt zijn bij de keuze/toepassing van de buitenverlichting.  
 
Namelijk: De buitenlampen zijn vanuit bepaalde veiligheidseisen aangebracht, waardoor de woning 
voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig wonen (Pkvw). Dit om inbraken en woningovervallen te 
verkleinen. Om de kans op woningovervallen te verkleinen geldt de eis dat er van binnenuit de woning 
zicht moet zijn op bezoek aan de voordeur. Daarom komt er een deurspion in de voordeur en is er een 
buitenlamp met lichtsensor geplaatst.  
 
Bij de keuze voor de lamp, is bewust gekozen voor een lage lichtsterkte om ‘lichtvervuiling’ te 
voorkomen. Vanuit duurzaamheid/verbruik is gekozen voor LED-verlichting, waardoor het verbruik 
laag is (ca 1kWh (a € 0,20) bij 142 uur). Toch hebben wij van enkele bewoners bezwaren gekregen, 
met name over de hoeveelheid licht.  
 
Daarnaast geeft Portaal aan dat er op basis van de bezwaren binnen het projectteam gesproken is 
over mogelijke oplossingen, namelijk 

- het verminderen van de lichtsterkte (door lampen met minder lumen toe te passen) 
- het aanbrengen van een schakelaar (zoals bij de buitenlamp aan de achterkant) 

Beide mogelijkheden worden besproken met de installateur.  
 
De eerste mogelijke oplossing is onderzocht. De sterkte van de LED-lamp in de geplaatste 
verlichtingsarmatuur is 220 Lumen. Een lagere sterkte voor deze lamp is niet beschikbaar, dus dit 
toepassen is niet mogelijk. De tweede oplossing, het plaatsen van een schakelaar, is wel mogelijk. 
Bewoners hebben dan zelf de keuze om de lamp aan of uit te zetten. Dat maakt dat we vanaf nu 
standaard een schakelaar aanbrengen (in de hal naast de meterkast). De bewoners van de woningen 
die al gerenoveerd zijn, geven wij alsnog de mogelijkheid om een schakelaar aan te laten brengen.  
 
De klankbordgroep stelt voor om een lichtmeting te (laten) doen in het kader van “lichtvervuiling”. 
Portaal stelt voor om eerst de mogelijke oplossingen verder te onderzoeken.  
 
- geactualiseerde planning & tijdslijn planning: de klankbordgroep wil graag wat de 
geactualiseerde planning & tijdslijn planning is. Portaal geeft aan dat de planning onveranderd is 
gebleven. Op verzoek van de klankbordgroep ontvangt de klankbordgroep de planning nogmaals 
digitaal, met daarin de blokverdeling aangegeven.   

 
 

5. Communicatie 
 
Het is wenselijk om op korte termijn weer een nieuwsbrief te versturen, waarin wederom een 
verwijzing komt te staan naar het verslag van de klankbordgroep bijeenkomst. Daarnaast is het 
wenselijk om een alinea met betrekking tot de buitenverlichting op te nemen.  
 
Portaal stelt zoals altijd een concept-nieuwsbrief op, welke we voorleggen aan de klankbordgroep.  
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6. Vervolgafspraken  
 
Het is wenselijk dat we de voortgang en de beoordeling van bewoners blijven beoordelen met elkaar. 
Portaal doet dit op basis van de resultaten vanuit Centrum voor Wonen en het aantal opleverpunten. 
Per blok zal Portaal een korte evaluatie maken (conform de evaluatie van blok 2) en deze delen met 
de klankbordgroep. Ook de klankbordgroep wil per blok blijven onderzoeken. 
 
Mocht er op basis van de onderzoeken naar de voortgang en de beoordeling van bewoners aanleiding 
zijn voor de klankbordgroep, of voor Portaal, dan plannen we een vervolgoverleg. Dit geldt uiteraard 
ook indien er andere zaken spelen die vragen om een overleg.  
 
7. Rondvraag 
 
Er zijn nog 2 vragen/opmerkingen, namelijk:  

• Bij de HBV is een klacht van een bewoner binnengekomen. Portaal geeft aan dat dit bekend is en 
dat er reeds een afspraak gepland staat.  

• De klankbordgroep/HBV stelt de vraag of bewoners van de standaard kleine 2-
kamerbenedenwoningen (10 stuks in totaal) voldoende op de hoogte waren dat het vervallen van 
de optie voor een uitbouw gevolgen heeft voor de mogelijkheid tot vervanging keuken, badkamer 
en/of toilet. In de brief die bewoners medio april 2018 hebben ontvangen staat of zij in aanmerking 
komen voor vervanging van keuken, badkamer en/of toilet (zonder uitbouw). Nu blijkt dat er 
helaas geen vergunning is verleend voor de uitbouw, is de beslissing in deze brief leidend. Helaas 
duurde het erg lang voordat wij duidelijkheid kregen over het al dan niet krijgen van de 
vergunning, waardoor een aantal woningen al wel hun keuzes gemaakt hadden voor bijvoorbeeld 
een nieuwe keuken. Toen bleek dat de vergunning niet verleend werd, zijn zij persoonlijk 
geïnformeerd hierover.  

 
 
 

 


