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Bijlage 1 (van nieuwsbrief #2) 

Bij nieuwsbrief #2 over de renovatie van de Walraven 
van Hall- en Johannes Poststraat ontvangt u hierbij 
bijlage 1. Deze bevat de belangrijkste sheets van de 
presentatie van de bewonersavond op 5 maart. 
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Waarom renovatie?
• Ontwikkelingen rondom de Rooseveltstraat nemen meer tijd in beslag 

dan vooraf voorzien.

• Alle woningen nieuwbouwen betekent een hogere huurprijs. Wens is om 
een betaalbaar en bereikbaar voorraad te houden.

• Warmte en comfort bieden ook voor betaalbare voorraad.

• Weinig ruimte in de omgeving om bij nieuwbouw te verdichten.

• Voor de komende 20 a 30 jaar een goede oplossing.
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Renovatiemaatregelen
• Mechanische ventilatie

• Isolatie naar label B (nu gemiddeld D/E):
• Dakisolatie
• Gevelisolatie
• Gevelopeningen 
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Onderhoudsmaatregelen
• Gevelreparatie

• PkvW

• Intercom

• Woningentreedeuren

• Keuken, badkamer, toilet indien noodzakelijk

• Repareren standleidingen

• Asbest

• Vervangen Cv-ketel
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Algemene planning en proces (I)
• Zo snel mogelijk Formeren bewonersvertegenwoordiging + startbijeenkomst

• Mei 2019 Renovatie brochure uitwerken

• Midden juni – midden juli Draagvlak gesprekken 70% akkoord (bij u op huisbezoek)

• Augustus/ september 2019 Resultaat draagvlakmeting definitief
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Algemene planning en proces (II)
• April – mei Voorbereiding renovatie/aannemersselectie

• 2020 Uitvoering
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Dit is nodig voor renovatie

Portaal kan de renovatie plannen alleen uitvoeren als:

• Er 70% draagvlak is gehaald bij alle bewoners

• Portaal de financiering rond krijgt; 

• Portaal alle vergunningen krijgt die nodig zijn om te renoveren
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Wat betekent dit voor u? 

Denkt u alvast over het volgende na:  

• Huurverhoging voor label B circa 20,- euro per maand, afhankelijk van de positie van uw 
woning en de gemiddelde energielasten.

• Hoe u tegen de plannen van Portaal aankijkt (draagvlak) 

• Uw individuele situatie (maatwerk), wellicht herhuisvesting?

• Meedenken over de renovatie (nieuw Thuis)

• Overlastvergoedingen; advies door bewonerscommissie 
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