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Dit is de vijfde gezamenlijke nieuwsbrief van Portaal en bewonerscommissie 

‘AfriMerika’. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van allerlei onderwerpen 

die te maken hebben met de renovatie van uw woning.  

 
Start werkzaamheden 

De renovatie is in volle gang. Tijd voor een update! Begin september 2019 startte 

aannemer Van Dillen met de buitenwerkzaamheden van de eerste drie portieken aan 

de Afrikalaan. Er werden reinigingswerkzaamheden uitgevoerd, het asbest werd 

gesaneerd, het dak werd vernieuwd en het voegwerk werd aangepakt. In de tweede 

week van september is ook gestart met de binnenwerkzaamheden. Ondanks dat de 

steigers nog rondom de portieken staan is de verbetering al goed zichtbaar. Portaal is 

erg tevreden met de nieuwe uitstraling. Een mooie en frisse uitstraling. 

 
Opleveringen 

Renoveren gaat helaas niet zonder slag of stoot. Een aantal tegenslagen hadden 

invloed op de planning waardoor aannemer Van Dillen hard werkte om portiek 1 op tijd 

klaar te hebben. De bewoners uit portiek 1 ontvingen op 4 oktober 2019 de sleutel van 

de gerenoveerde woning. Na oplevering ontstond bij een aantal bewoners onrust en 

onduidelijkheid over een aantal onderwerpen. We snappen goed dat tijdens een 

renovatie veel op bewoners afkomt. In sommige woningen werden tijdens de 

opleveringen nog laatste klussen verricht. Wij snappen dat bewoners dit als onrustig 

ervaarden. De bewoners van portiek 2 en portiek 3 ontvingen inmiddels ook de sleutel 

van hun gerenoveerde woning. Deze opleveringen zijn beter verlopen. Er bestaat bij 

bewoners nog wel onduidelijkheid over bijvoorbeeld de afwikkeling van opleverpunten 

en de afwikkeling van schades.  

 
Aandachtspunten oplevering  

Voor Portaal is een woning weer bewoonbaar als badkamer, keuken en toilet te 

gebruiken zijn en de nutsvoorzieningen (stroom, water, warmte) werken. Eventuele 

opleverpunten in de woning maken niet dat een woning niet bewoonbaar is of dat een 

bewoner langer gebruik kan maken van een logeerwoning.  

 

Oplevering stap voor stap 

• Tijdens de oplevering loopt Henny Duits door de woning. Hij bekijkt samen met 

u of alles goed en volgens afspraak is uitgevoerd. Op het opleverformulier 

noteert hij zaken die nog niet in orde zijn. Dit noemen wij opleverpunten. 

• Van het opleverformulier met opleverpunten ontvangt u een kopie. Dit 

formulier wordt dezelfde dag verwerkt, afgedrukt en in uw brievenbus gestopt.  

• Van Dillen verhelpt de opleverpunten binnen twee weken. Als iets bestelt moet 

worden dan kan het wat langer duren. Als dit het geval is, dan is dit met u 

besproken. Na het verhelpen van de opleverpunten volgt nog een afspraak 

voor een eindcontrole. Deze afspraak wordt in overleg met u gemaakt.  
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• Henny Duits is uw aanspreekpunt. Tot drie maanden na de oplevering van uw 

woning en uw flat, kunt u voor (technische) klachten en vragen bij hem terecht. 

• Henny Duits is van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar 

via telefoonnummer 06-1140 0637. U kunt ook een e-mail sturen naar 

h.duits@vandillen-bouw.nl  

• Is er een calamiteit buiten kantoortijden? Dan is aannemer Van Dillen via 

noodnummer 0345-509060 te bereiken. 

• Tijdens de oplevering informeert Henny Duits u ook over het gebruik van uw 

vernieuwde woning. U krijgt uitleg over de nieuwe installaties. U ontvangt 

daarna ook een onderhoudsboekje waarin handige tips worden gegeven om 

uw woning goed te onderhouden.  

• Als het nodig is kunt u na oplevering extra uitleg krijgen over het gebruik van 

de installaties. Als dit nodig is dan kunt u dit aan Henny Duits laten weten. 

 
Schade 

Het uitgangspunt is dat Portaal, Van Dillen en de bewoners gezamenlijk proberen om 

schades te voorkomen. Helaas zijn bij werkzaamheden schades aan uw eigendommen 

niet altijd te voorkomen. We maken hierbij onderscheid tussen voorziene en 

onvoorziene schades. 

 

Voorzienbare schades 

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 verhuiskostenvergoeding is 

onder andere bedoeld voor deze voorzienbare schade aan de inboedel van de 

huurder(s). Ook kleine schades zoals vlekjes, krasjes en butsen op muren en/of 

plafond vallen onder deze verhuiskostenvergoeding.  

 

De voorzienbare schades in dit project 

• De indeling van de ramen verandert. Het kan zijn dat u daardoor uw 

raambekleding passend moet (laten) maken of eventueel nieuw moet 

aanschaffen.  

• De vloer in de keuken wordt verhoogd en het keukenblok wordt verplaatst. 

Hierdoor moet u de vloer zelf nog afwerken (vloerbedekking, laminaat, zeil 

etc.). 

• 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.  

• 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. 

• Nieuwe (voorzet)wanden leveren wij wit gesausd op. Als u deze anders 

afgewerkt wilt hebben, moet u dat zelf doen.  

 

Onvoorziene schade 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het gebeuren dat er toch schade ontstaat aan 

uw eigendommen. Het breken van spullen of waterschade zijn zaken die u normaal bij 

uw inboedelverzekering meldt. Deze schades vallen niet onder de 

verhuiskostenvergoeding.  

 

• De schade wordt namens Portaal via Van Dillen afgehandeld. 

• Tijdens de oplevering worden zichtbare schades op een schadeformulier 

vermeld. Schades worden apart van de opleverpunten afgewikkeld.  

mailto:h.duits@vandillen-bouw.nl
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• Als u na oplevering een schade constateert meldt deze dan binnen 24 uur bij 

Henny Duits. Dit moeten schades zijn die voor de oplevering zijn ontstaan 

maar tijdens de oplevering niet zijn geconstateerd. 

• Henny Duits komt de schade opnemen en vult samen met u een 

schadeformulier in. U ontvangt een kopie. 

• Henny Duits geeft aan of en hoe de schade wordt opgelost en binnen welk 

termijn. 

• Ben u tevreden na het oplossen van de schade? Dan tekent u hiervoor en is 

uw melding afgehandeld. 

• Bent u het niet eens met het voorstel, dan wordt de hulp van een expert 

ingeroepen om een uitspraak te doen. Deze uitspraak is bindend. 

• Geef de schade ook op aan uw verzekering (u heeft een meldingsplicht). 

 

Hoogte nisvloer 

Tijdens de bouw lopen we soms tegen details aan die anders kunnen zijn dan vooraf 

bedacht. Door de combinatie van bestaande vloer, staalconstructie balkons, en de 

hoogte van de afvoer van de prefab badkamer is de hoogte opgeteld hoger als 

verwacht. Dit heeft ook ons verrast. We moesten een oplossing bedenken om te 

voorkomen dat de verhoging van de keukenvloer hoger uitkwam dan 12 cm. Een 

passende oplossing voor de woningen in portiek 1 was om de vloer ter hoogte van de 

nis beperkt te verhogen. Dit is met de bewoners besproken en in overleg met de 

bewoner is de nisvloer wel of niet met tegels afgewerkt. Voor de overige portieken (40 

badkamers) maakt de fabrikant voor het plaatsen een aanpassing waarbij geen hogere 

nis ontstaat en de keukenvloer gerealiseerd wordt conform renovatievoorstel. 

 

Logeerwoningen 

In de wijk Kanaleneiland richtte Portaal 18 logeerwoningen in. Het aantal 

logeerwoningen is voldoende voor het aantal bewoners die een keuze maakten voor 

een logeerwoning. In de aanloop naar het project zijn zoveel mogelijk woningen in de 

wijk Kanaleneiland leeg gehouden. De verdeling van de logeerwoningen is een puzzel 

waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de grootte van uw eigen woning 

en de verdieping waarop uw eigen woning ligt. Onze criteria voor passend zijn: 

 

✓ In de wijk Kanaleneiland 

✓ Hetzelfde aantal kamers 

✓ Dezelfde verdieping 

 

Dit is geen garantie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wij een logeerwoning aanbieden die 

niet op dezelfde verdieping ligt als uw eigen woning. In het renovatievoorstel staat dat 

als Portaal geen passende logeerwoning ter beschikking heeft, wij contact met u 

opnemen. U heeft dan de keuze om wel of geen logeerwoning te accepteren en zo 

nodig zelf voor tijdelijke huisvesting te zorgen. 

 

Ingangsdatum huurverhoging 

De huurverhoging gaat in nadat alle isolatiewerkzaamheden aan de hele flat waarin u 

woont zijn afgerond (en ook het eventueel door u gekozen 2e balkon hangt). Voordat 

de huurverhoging ingaat ontvangt u een brief met een nieuwe huurprijsspecificatie. 

Ontvangt u huurtoeslag? Dan is dat het moment om de nieuwe huurprijs ook aan de 

belastingdienst door te geven.  

 

Huurcompensatie tuinen 

Door de aanleg van de bouwweg en inrichting van de bouwplaats was het noodzakelijk 

om tuinen van bewoners aan de Afrikalaan leeg te halen en te egaliseren. Als de flat 

gerenoveerd is, dan richt aannemer van Dillen de tuinen opnieuw in. Daar zijn 

afspraken met de bewoners over gemaakt. Over de maanden dat u uw tuin niet kunt 

gebruiken ontvangt u huurcompensatie.  
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Deze huurcompensatie bedraagt 37,60 euro per maand. Dit is het bedrag dat u per 

maand aan huur voor uw tuin betaald. Als uw tuin klaar is berekenen wij de 

compensatie op basis van het aantal maanden dat uw tuin niet te gebruiken was. Dan 

keren wij een totaalbedrag uit 

 

Schoonmaakkosten 

Tijdens de renovatie van de portieken worden tijdelijk geen reguliere 

schoonmaakwerkzaamheden in het portiek uitgevoerd. Dit betekent dat u over die 

periode dus ook geen servicekosten (schoonmaak) betaalt. Dit wordt uiteindelijk op 

een van de eindafrekeningen verrekend. 

 

Energiekosten 

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 verwachte 

besparing per jaar is gemiddeld 360 euro per jaar. Uw voorschotkosten blijven in 

eerste instantie gelijk. Na een zuiver meetjaar worden uw individuele stookkosten 

eventueel bijgesteld. 

 

Uitgangspunten energiekosten 

• Uw huur stijgt. 

• De nota van uw energieleverancier daalt omdat de huur van de geiser 

of boiler vervalt. Ook verbruikt u geen stroom of gas meer voor deze 

geiser of boiler.  

• U betaalt voorschotkosten voor warmte aan Portaal. Deze 

voorschotkosten passen wij nog niet aan. Na een zuiver meetjaar 

worden individuele stookkosten eventueel bijgesteld. Zowel uw 

warmte als het opwarmen van het warme water zijn na de renovatie 

van uw woning een onderdeel van deze individuele stookkosten.  

 

Camerabewaking 

Door middel van camerabewaking en 

doorschakeling naar de beveiliging waken wij 

over uw en onze eigendommen. 

Camerabewaking is expliciet van toepassing bij 

woningen die onbewoond zijn. Zodra iemand 

zich op de steigers begeeft gaat er een signaal 

naar de meldkamer. De beelden worden direct in 

de meldkamer bekeken. Er wordt gehandeld op 

basis van wat er gezien wordt. Zo kan het zijn dat of een beveiliger of politie op de 

melding wordt afgestuurd. In de afgelopen weken zijn er drie meldingen geweest. In 

twee situaties stonden bewoners uit de eigen flat op de steiger. Dit is op camera 

vastgelegd en in alle gevallen is er opvolging door bewakingsbedrijf BBN aan gegeven.  

Een beveiliger sommeerde de bewoners om niet meer op de steiger te komen. Een 

keer gaven de beelden direct aanleiding om de politie in te schakelen. Deze zijn er 

plaatse geweest. De beveiliging werkt naar behoren met korte opvolgingstijd en goede 

afspraken met alle betrokkenen. De steigers ter hoogte van de woningen die nog niet 

leegstaan worden niet voorzien van een camera. In reguliere onderhoudsprojecten 

waar steigers staan worden nooit camera’s geplaatst. De steigers worden buiten 

werktijden moeilijk opklimbaar gemaakt buiten werktijden, denkt u hierbij aan het 

stroom van de liften af en het verwijderen van trappen. 
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Draairichting balkondeur  

Heeft u gekozen voor een 2e balkon? Dan is het goed om te weten dat de draairichting 

van de deur naar binnen draait. In de inspiratiewoning hing een bordje. Op dit bordje 

stond aangegeven dat de deur naar buiten draait. Dat is niet het geval. Als de deur 

naar buiten draait, dan wordt de gebruiksmogelijkheid met circa 1,2 m2 verminderd. Dit 

is niet functioneel. Voor de begane grond woningen is het ook in het belang van de 

veiligheid noodzakelijk dat de deur naar binnen draait. Dit heeft te maken met het 

bordes dat daar is aangebracht en het valrisico als de deur naar buiten draait. 

 

Binnendeuren  

Heeft u uw woonkamerdeur en/of slaapkamerdeuren ooit uit de woning gehaald, en 

opgeslagen in uw berging? Deze deuren moet u altijd bewaren. Als u de woning ooit 

verlaat dan is het de bedoeling dat u deze deuren weer terughangt. 

 

Grofvuil 

Op een aantal momenten zorgt Portaal in 

overleg met Gemeente Utrecht voor een 

container waar u grofvuil in kunt 

achterlaten. U wordt per brief geïnformeerd 

wanneer de container er staat. Wilt u 

eerder dingen weggooien? Inwoners van 

Utrecht kunnen elke dag (met uitzondering 

van zondag) hun grofvuil naar een 

afvalscheidingsstation brengen. Dit is 

gratis. Ook kunt u via telefoonnummer 

1430 of Whatsapp 06-24927665 een 

afspraak maken om uw grofvuil gratis op te 

laten halen. Maak hier alstublieft gebruik 

van en zet uw grofvuil niet zomaar op 

straat. 

Voorbereidingen start Amerikalaan 

 

Uitvoeringsboekje 

Binnenkort ontvangen bewoners van de Amerikalaan een uitvoeringsboekje. In het 

uitvoeringsboekje staat informatie over de uitvoering van de renovatie. Wat moeten 

bewoners voorbereiden? Hoe kunnen aannemer Van Dillen en Portaal de bewoners 

hierin bijstaan? Hoe wordt de overlast beperkt en hoe gaan we om met schades!  

 

Verhuisplanning 

Bij het uitvoeringsboekje ontvangen bewoners een persoonlijke verhuisplanning. Op 

deze verhuisplanning staat op welke datum u de sleutel van uw woning inlevert, en 

wanneer u de sleutel weer terugkrijgt. Maakt u gebruik van een logeerwoning? Op de 

verhuisplanning staat dan ook de datum waarop u de sleutel krijgt van de 

logeerwoning en wanneer u deze weer inlevert. Twee weken voor deze datum 

ontvangt u van bewonersbegeleider Horia Boucharka (Portaal) een brief. In deze brief 

kunt u lezen welke logeerwoning voor u is gereserveerd, en op welk tijdstip u bij de 

logeerwoning wordt verwacht voor het uitreiken van de sleutel. Samen met Horia loopt 

u door de logeerwoning en tekent u een gebruiksovereenkomst.  
 

Start werkzaamheden Amerikalaan 

In de afgelopen weken konden bewoners van de Amerikalaan materiaal en kleuren 

kiezen voor toilet, badkamer, keuken en meerwerkopties. Ook de warme opnames en 

de tuingesprekken zijn bijna afgerond. 
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Locatie bouwplaats Amerikalaan 

Vanaf 25 november 2019 richt aannemer Van Dillen de bouwplaats in. De bouwweg en 

bouwplaats komen achter de flat te liggen. Net zoals op de Afrikalaan is het hier ook 

noodzakelijk dat tuinen van bewoners leeggehaald en geëgaliseerd worden. Als de flat 

klaar is, richt aannemer Van Dillen de tuinen opnieuw in. Met de meeste bewoners 

maakten zij daar inmiddels individuele afspraken over. 

 

Opbouw steigers vanaf 2 december 2019 

In de week van 2 december 2019 start aannemer Van Dillen met het opbouwen van de 

steigers. Zowel aan de voorzijde, kopgevel als achterzijde van de Amerikalaan komen 

steigers ter hoogte van de eerste drie portieken (vanaf Amerikalaan 73 t/m 90). De 

steigers worden voorzien van opklimbeveiliging. Vanaf begin februari 2020 worden 

steigers opgebouwd rondom de laatste drie portieken.  

 

Start buitenwerkzaamheden vanaf 2 januari 2020 

Vanaf 2 januari 2020 start aannemer Van Dillen met de buitenwerkzaamheden van de 

eerste drie portieken. Denkt u hierbij aan reinigingswerkzaamheden, asbestsanering 

en voegwerk. Voor de start van de werkzaamheden wordt in uw portiek een planning 

opgehangen. Op deze planning ziet u dan welke werkzaamheden per week en per 

portiek worden uitgevoerd. 

 

Start binnenwerkzaamheden vanaf 13 januari 2019 

Op maandag 13 januari 2020 start aannemer Van Dillen met de 

binnenwerkzaamheden in het eerste portiek (Amerikalaan 76 t/m 90). Daarna starten 

zij om de twee weken met het naastgelegen portiek. 

 

Verhuisdozen  

Iedere bewoner kan via aannemer Van Dillen verhuisdozen lenen. Bewoners van de 

Amerikalaan konden tijdens het keuzegesprek bij bewonersbegeleider Henny Duits 

aangeven hoeveel verhuisdozen zij nodig hebben. Heeft u verhuisdozen via Henny 

gereserveerd? Henny zorgt ervoor dat hij deze op tijd bij u aflevert. Deze verhuisdozen 

zijn ter leen. Let op dat u de verhuisdozen na de renovatie weer inlevert bij Henny. Als 

u deze niet inlevert wordt 2,50 euro per doos in rekening gebracht en verrekend met 

de verhuiskostenvergoeding.  

 
Spreekuur  

Er is twee keer per week keer per week inloopspreekuur. U hoeft hier geen afspraak 

voor te maken. Vragen stellen, even een praatje, een grapje of juist frustratie uiten, het 

mag allemaal.  

• Dinsdag  van 10.00 uur tot 11.00 uur  

• Donderdag  van 15.00 uur tot 16.00 uur  

Locatie 

Het inloopspreekuur wordt gehouden in de bouwkeet. Deze bouwkeet staat ter hoogte 

van portiek 6 (Afrikalaan 131-145). Na half december 2019 wordt deze verplaatst naar 

de Amerikalaan ter hoogte van portiek 6 (Amerikalaan 156-170).  
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Bewonersbegeleider 

Aad Visser is bewonersbegeleider bij Portaal en inmiddels 

ook betrokken bij het project. Het kan goed zijn dat u Aad 

al een keer gezien of ontmoet heeft. Aad is samen met 

Horia Boucharka aanspreekpunt voor vragen over: 

• Sociaal plan 

• Persoonlijke omstandigheden 

• Verhuiskostenvergoeding 

• Logeerwoning 

• Rolcontainers en verhuisdozen 

 

Contact 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

 

• Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Via het algemene 

nummer van Portaal 088 - 767 82 25 kunt u terecht bij Sociaal Projectleider 

Annemieke de Bruin.  

• Bewonersbegeleiders Horia Boucharka (Portaal) en Aad Visser zijn via 

telefoonnummer 06-57 67 65 83 te bereiken. U kunt ook een e-mail sturen naar  

afrimerika@portaal.nl  

• Bewonersbegeleider Henny Duits (Van Dillen) is via telefoonnummer  

• 06-11 40 06 37 te bereiken. U kunt ook een e-mail sturen naar  

h.duits@vandillen-bouw.nl 

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? Meldt uw verzoek via de 

website www.portaal.nl Of bel 088 - 767 82 25. 

 

 

 

Van Bewonerscommissie ‘AfriMerika’ 

Als u deze nieuwsbrief leest, zijn de woningen in de derde portiek van de Afrikalaan 

opgeleverd. Het zal u niet ontgaan zijn dat een aantal zaken in de renovatie in dit 

eerste stadium niet volgens plan verlopen zijn. Mede door onvoorziene 

omstandigheden was de tijdsdruk hoog om alle woningen in het eerste portiek op tijd 

en met een naar onze mening acceptabele kwaliteit van afwerking op te leveren aan 

bewoners. Hier zijn tussen de betrokken partijen – bewonerscommissie, Portaal en van 

Dillen – pittige gesprekken over gevoerd om herhaling te voorkomen.  

 

Gelukkig heeft aannemer Van Dillen in portiek 2 laten zien beter werk te kunnen 

afleveren: bij oplevering waren de renovatiewerkzaamheden in elk geval voltooid. Over 

de kwaliteit van de afwerking van de woning en enkele technische kwesties voeren de 

bewonerscommissie en Portaal deze week nog gesprekken. 

 

Tot dusver heeft de bewonerscommissie de vinger strak aan de pols gehouden voor 

wat betreft collectieve pijnpunten in de renovatie. Wij menen die nu goed in kaart 

gebracht te hebben en dat daarom onze rondgangen langs de gerenoveerde woningen 

op de avond na de oplevering – zoals georganiseerd in de eerste twee portieken – niet 

langer noodzakelijk zijn. Uiteraard kunt u ons wel blijven aanspreken met klachten die 

alle bewoners aangaan. 
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