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Uitgangspunten renovatie 
 Aziëlaan, Marco Pololaan, Van Eechoudlaan 

 
 

 

 

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. Met de werkzaamheden die 

we uitvoeren, lossen we deze en andere veel gehoorde klachten over uw woning op. We isoleren de 

flats 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. Een betere woning voor u. Een 

woning die comfortabel aanvoelt en energiezuinig is waarbij de woonlasten omlaag gaan. Daarnaast 

zijn de keukens, badkamers en toiletten verouderd. Daar gaan wij wat aan doen. We vernieuwen deze 

en maken de keukens en badkamers ruimer. Tenslotte ziet de flat er straks weer mooi en fris uit.  

 

Draagvlakmeting 

Met een draagvlakmeting wordt duidelijk of de bewoners het plan steunen. Het is namelijk wettelijk 

vastgelegd dat ten minste 70% van de bewoners met de renovatie moeten instemmen.  

 

Wat betekent het voor u? 

- De werkzaamheden vinden plaats in onbewoonde staat voor de duur van 4 weken. 

- U kunt gebruik maken van een logeerwoning in de wijk. 

- Het betekent dat u ook uw inboedel (spullen, gordijnen en vloerafwerking) uit de woning moet 

halen voordat de werkzaamheden starten.  

 

Vergoedingen 

- U krijgt een verhuiskostenvergoeding van 6095 euro (prijspeil februari 2019). 

- Deze verhuiskostenvergoeding kunt u gebruiken om zaken te regelen die nodig zijn. Zo kunt u 

gebruik maken van een volledig ingerichte logeerwoning die Portaal voor u kan reserveren. 

Daarvoor wordt dan 629 euro in mindering gebracht op uw verhuiskostenvergoeding. 

- Ook kunt u uw inboedel laten staan. Dat is inclusief uw vloerafwerking (vloerbedekking, 

laminaat, zeil etc.). Deze wordt dan door de aannemer voor de renovatie volledig beschermd. 

Daarvoor wordt dan 500 euro in mindering gebracht op uw verhuiskostenvergoeding. 

- U houdt dus geld over om uw woning voor een deel opnieuw in te richten.  

 

 

 

 



 

 

Huurverhoging 

Door alle verbeteringen wordt u woning energiezuiniger en comfortabeler. Verandert uw gezinssituatie 

niet en blijft uw verbruiksgedrag hetzelfde, dan mag u een besparing op de energiekosten verwachten. 

Op basis van het huidige, gemiddelde verbruik van de woningen in de zes flats 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 is gemiddeld 360 euro per jaar.  

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. Het verruimen van de badkamer en keuken betekent ook een huurverhoging van  

15 euro per maand. 

 

• Huurverhoging per maand, energiebesparing (energielabel A)   € 15,00 

• Huurverhoging per maand, verruimen badkamer en keuken   € 15,00 + 

         ======= 

• Totale huurverhoging per maand      € 30,00 

 

Maar er zijn ook kosten (die u nu heeft) die zullen vervallen vanwege de verbeteringen. 

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.  

Door alle verbeteringen aan uw woning stijgt uw huur. Bewoners die nu huurtoeslag ontvangen, 
krijgen een deel van de huurverhoging terug door een hogere huurtoeslag.  

 

Balkon vervalt 

De keuken en badkamer worden ruimer. Het huidige balkon aan de kant van de keuken en de 

badkamer komt daardoor te vervallen. Er komt standaard 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. 

 

100 % woonduur 

Wellicht wilt u graag verhuizen binnen de gemeente Utrecht? 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 in dit project is 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 

 

 

 

http://www.woningnet.nl/

