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Aan de slag voor u!

Schipbeekstraat en omgeving te Nijmegen

Juni 2019, tot stand gekomen in samenwerking met Portaal, 
bewonerscommissie en gemeente Nijmegen.

Adressen: 

Berkelstraat 1 – 47 

Industrieweg 2-44 (even)

Niersstraat 49-85 (oneven)

Reggestraat 1-46

Rivierstraat 123-155 (oneven)

Schipbeekstraat 1-44

Waterstraat 7-45 (oneven)
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Afgelopen maanden zijn Portaal, bewonerscommissie en 

gemeente in overleg geweest. Het heeft even geduurd, maar 

samen zijn wij tot dit plan gekomen. Klachten van bewoners, 

zoals tocht, vocht en kou lossen we op. Door uw woning 

energiezuiniger te maken verbetert uw wooncomfort en kunnen 

uw woonlasten lager worden. 

In deze folder leest u welke (energiebesparende) 

verbetermaatregelen wij in uw woning willen aanbrengen. 

Hiervoor betaalt u een huurverhoging (pagina 3). U kunt 

stemmen voor of tegen de verbetermaatregelen. Verder zijn er 

nog drie individuele keuzes (pagina 3) en een aantal overige 

werkzaamheden (pagina 7).

Lees deze folder goed door

Daarna kunt u stemmen over de 
verbetermaatregelen en de huurverhoging. 

Laat ons uw stem horen!
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Gebruik daarvoor het stemformulier en deponeer 

dat in de stembus. Die staat binnen bij de ingang 

van wijkcentrum De Biezantijn.
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Wat gaat er gebeuren?

• Spouwmuurisolatie in alle gevels

• Nieuwe kunststof kozijnen op begane grond en 1e

verdieping met HR++ isolerend glas en ventilatieroosters

• Mechanische ventilatie met CO2 sensor met afzuigpunten 
in badkamer, keuken en (indien mogelijk) toilet  

Verbetermaatregelen voor 
alle woningen:

• CV installatie aanbrengen (HR ketel + 7 radiatoren) als 
u nu nog een open verbrandingstoestel heeft. Kosten  
€31,-- per maand. 

• Mogelijkheid voor aansluiting elektrisch koken 
(stopcontact en leiding) tegen eenmalige betaling van  
€ 165,--.

• Verhoogt toilet als uw toiletpot wordt vervangen. 
Eenmalige kosten zijn € 70,--.

Als bewoner kunt u nog individueel kiezen voor:

De huurverhoging 

voor deze 

verbetermaatregelen 

is € 5,-- per maand
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Hierover 
stemt u
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Spouwmuurisolatie

De isolatie zorgt ervoor dat de warmte beter in huis blijft.

De verwarming hoeft dan minder hoog te staan. U verbruikt

minder energie waardoor uw energierekening ook lager is.

Schimmels vormen zich makkelijk op vochtige plekken op de

muur. Alleen spouwmuur isolatie voorkomt deze vochtige

plekken niet helemaal, maar samen met goed ventileren wel.

We gebruiken een spouwmuurisolatie die zoveel mogelijk 

duurzaam wordt geproduceerd en met goede isolatiewaarde. 

• Opvullen van spouwmuren met isolatiemateriaal

• De isolatie brengen wij vanaf buiten aan. Wij hoeven hiervoor dus 

niet in uw woning te zijn.

Even op een rij:
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Nieuwe kozijnen 
met HR++ glas

• De kozijnen op begane grond en 1e verdieping gaan wij 

vervangen door witte kunststof kozijnen met  HR++ glas

• Het plaatsen gebeurt van buitenaf, maar we hebben wel 1 

meter werkruimte in uw woning nodig bij het raam.

Dubbel glas met HR++ (hoog rendement) isoleert beter dan enkel of 

standaard dubbel glas. U bespaart op de stookkosten. En u heeft minder 

last van tocht en lawaai van buiten. Ook sluiten de nieuwe kozijnen beter 

aan op de gevel. In de nieuwe kozijnen van uw woning worden 

ventilatieroosters aangebracht. De dakkapellen krijgen wanneer dit 

mogelijk is ook HR++ glas. Alle nieuwe ramen (draaiende delen) hebben 

een draai-kiepstand en voldoen aan de eisen voor 

inbraakwerendheidsklasse 2.

Met HR++ glas bespaart u op stookkosten en voelt u

minder tocht
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U krijgt nieuwe witte kunststof kozijnen
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Mechanische ventilatie
CO2 gestuurd

Wat?

• Isoleren betekent ventileren. Met een mechanisch 
ventilatiesysteem (mv) is uw woning beter geventileerd en krijgt u 
een gezonder leefklimaat.

• In uw woning worden afzuigpunten in keuken, badkamer en toilet 
(laatste indien mogelijk) gemaakt voor de ventilatie. Ook krijgt u 
(zelfregulerende) ventilatieroosters in de nieuwe kozijnen. 
Daarnaast plaatsen wij een CO2- sensor in de woonkamer die de 
luchtkwaliteit meet.

Waarom?

Ventileren is nodig om het binnenklimaat van de woning goed te houden en 

schimmels te voorkomen. Teveel vocht is schadelijk voor uw gezondheid 

en voor uw huis. Daarnaast is droge lucht sneller te verwarmen. Een goed 

geventileerde woning bespaart dus ook energie. In uw woning komt een CO2 sensor. Deze meet de 
luchtkwaliteit in uw woonkamer. Op het moment dat dit 
nodig is wordt de lucht automatisch harder of zachter 
afgezogen. 6

Voorbeeld van een mv- box. We 

proberen gebruik te maken van de 

bestaande natuurlijke ventilatiekanalen 

om de buizen van de mv aan te 

leggen.

Voorbeeld van een bedieningspaneel 

van de CO2 sensor.
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Overige 
werkzaamheden

• Wanneer u wilt, vernieuwen wij uw badkamer, toilet en keuken als die 
aan vervanging toe is. (keukenblok ouder dan 15 jaar, tegelwerk ouder 
dan 25 jaar en sanitair ouder dan 25 jaar)

• Vervangen achterdeuren inclusief de kozijnen. Nieuwe achterdeuren 
hebben een driepuntssluiting en de draairichting wordt 
gewijzigd/verbeterd

• Schilderen van houten delen bij o.a. uw voordeur en schuurdeur

• Onderhoud aan metselwerk gevel en schoorstenen

• Nalopen van de veiligheid van uw elektra in de woning

• Aanbrengen 5 elektragroepen in meterkast wanneer nog niet aanwezig. 

• Plaatsen rookmelder als deze nog niet aanwezig is

• Aanbrengen grindsleuven in het achterpad wanneer deze nog niet 
aanwezig zijn.

• Er komt een afdakje boven het kelderraam tegen inregen.
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Na deze renovatie krijgt u een beter geïsoleerde woning 

die Portaal betaalbaar wil houden. Om dit plan financieel 

mogelijk te maken voor Portaal wordt een bescheiden 

huurverhoging berekend. Daar staat tegenover dat u 

kan besparen op uw energierekening. Dit betekent dat u 

iets meer huur gaat betalen, maar lagere energiekosten 

kan hebben: Netto dalen dan de maandelijkse 

woonlasten.

Uw netto woonlasten dalen

U krijgt nieuwe kozijnen met HR++ glas, 
een CO2 gestuurd ventilatiesysteem en 
spouwmuur isolatie

We verwachten dat u straks circa 20 euro of meer per 

maand bespaart op uw energierekening (afhankelijk van 

de grootte van uw woning en uw verbruik). U betaalt voor 

deze verbetermaatregelen een huurverhoging van 5 euro 

per maand.

Wat zijn de financiële gevolgen voor u?
U gaat € 5,-- per maand meer huur betalen.
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U ontvangt voor de overlast van de 

woningverbeteringswerkzaamheden 

in de woning een tegemoetkoming 

van € 100,-- per woning .

De huurverhoging gaat altijd in 

op de eerste dag van de 

maand. Voorbeeld: Stel de 

laatste woning van uw blok 

wordt op 15 juni opgeleverd, 

dan gaat de huurverhoging in 

op 1 augustus. 

U kunt op 

www.belastingdienst.nl

een proefberekening 

doen of u in 

aanmerking komt voor 

extra huurtoeslag voor 

de huurverhoging.

http://www.belastingdienst.nl/
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Als alles volgens plan 

loopt, starten de 

werkzaamheden na de 

zomer van 2020.Wat kunt u van ons 
verwachten?

U kunt thuis blijven

De woningverbeterings- en 
onderhoudswerkzaamheden die in deze folder 
beschreven staan, kunnen in bewoonde staat 
uitgevoerd worden. Dat betekent dat u tijdens 
de werkzaamheden in uw woning kunt blijven 
wonen. Wel kunt u last hebben van de 
werkzaamheden. Wij proberen dit zoveel 
mogelijk te beperken.

Ondersteuning en hulp

We gaan ervan uit dat u als bewoner zelf uw 

persoonlijke spullen weghaalt voor de 

werkzaamheden. Als u dit om medische 

redenen niet kunt, dan bieden we 

ondersteuning aan. Dit is maatwerk en wordt 

besproken met de bewonersbegeleider. Zij 

maakt met u daar dan samen afspraken over. 
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We maken goede afspraken over 

schades met de aannemer. Toch 

kan er iets gebeuren. Meld 

onvoorziene schades binnen 24 

uur. Voorziene schades worden 

voor de start met u besproken.

De werkzaamheden in uw 

woning (vernieuwen van 

badkamer, toilet en wc en 

aanbrengen mechanische 

ventilatie) duren ongeveer 

10 werkdagen. 

De werkzaamheden aan de 

buitenzijde van uw woning 

(kozijnen en overige 

werkzaamheden) duren ook 

ongeveer 10 werkdagen.

De exacte werkplanning 

krijgt u een aantal 

weken voor de start van 

de werkzaamheden.
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Stemt u in met het plan?
Instemmingsprocedure

Voor het uitvoeren van de verbetermaatregelen (pagina 3) 

hebben we uw instemming nodig. Hoe we dit op gaan halen 

leest u hieronder. Lees, voor dat u uw stem uitbrengt, deze 

folder door. Heeft u vragen of zorgen? Deel ze met ons, we 

komen graag langs. Bellen kan ook. Dan beantwoorden we uw 

vragen telefonisch. We denken graag met u mee om te kijken 

hoe de werkzaamheden in uw situatie mogelijk zijn. 

Stemt u in met de verbetermaatregelen?

Wanneer 70% of meer van de bewoners instemt met de 

verbetermaatregelen en de huurverhoging van €5,-- (één stem 

per huishouden) voeren we de werkzaamheden bij alle 
woningen uit. Het voorstel wordt dan redelijk geacht. 

Stap voor stap

1. U ontvangt deze informatiefolder over het plan. Wij vragen u in te 

stemmen met de verbetermaatregelen en huurverhoging

2. U kunt uw vragen stellen op de infomarkt donderdag 20 juni.

3. Wilt u liever dat we bij u thuis komen? U kunt contact opnemen 

met Portaal via bewonersbegeleider Bep Kosse of met Hendrick of 

Ger van de bewonerscommissie. Volgende pagina ziet u de 

contactgegevens.

4. Bij deze folder treft u uw stemformulier aan. Hierop kunt u 

aangeven of u voor of tegen de verbetermaatregelen en 

huurverhoging bent.

5. Het ingevulde stemformulier telt als uw stem voor of tegen de 

verbetermaatregelen en huurverhoging.

6. Wij vragen iedereen een stem uit te brengen. U kunt uw stem 

inleveren in de stembus binnen bij de ingang van wijkcentrum De 

Biezantijn of in de witte brievenbus op de Waterstraat 25. 

7. Nadat we alle stemmen hebben verzameld en geteld sturen wij 

een brief aan alle bewoners of de werkzaamheden doorgaan. Wij 

verwachten u voor de Vierdaagse de uitslag te kunnen geven.

8. Gaan de werkzaamheden door, maar bent u het hier niet mee 

eens, dan heeft u 8 weken de tijd bezwaar te maken bij de rechter.
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Vragen?
Contactgegevens Portaal

Contactpersoon: Bep Kosse, bewonersbegeleider

Bereikbaar via telefoonnummer 06 519 477 64 of 
bep.kosse@portaal.nl

Contactgegevens Bewonerscommissie

Contactpersoon: Hendrick of Ger

Bereikbaar via:

bewonerscommissie-waterkwartier@outlook.com

Inleveren stemformulier 

In de stembus binnen bij de ingang van 
wijkcentrum De Biezantijn.

In de witte brievenbus van de bewonerscommissie 
op de Waterstraat 25. Zij zorgen dat uw 
stemformulier in de stembus terecht komt.
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