
 
 
 

  
  
  
Datum:  11 maart 2020 

Plaats:  Lorentzlaan 151 

Tijd:   16:00 uur 
 
 
AGENDA: 
 
 

1. Opening en voorstellen 
 

Projectteam: Danny Mooren (Portaal), Stefan Arts (Portaal), Astrid Kuiken (Portaal) en John 
Burghout (Veeneman ) 
Bewoners meedenkgroep: Loek Oostema, Tom Verweij, Gerard en Wil & Ellen en Patricia 
VHOS: Leendert de Bruin 
Josée (afwezig) 
 

2. Techniek en toelichting beantwoording vragen.  
 
Toelichting door projectteam op vragen en opmerkingen vanuit meedenkgroep 
 

1. Ista warmtekostenverdelers om het warmteverbruik te meten en worden op elke radiator 
aangebracht (uitleg John Burghout) metertjes per radiator, methodiek app per periode per 
vertrek. Huidige radiatoren hebben meters, die lezen energie af. Elke bewoner heeft een brief 
gehad en daarin staat hoe te downloaden. Gegevens zijn opvraagbaar via website van de 
Ista. Als bewoner niet digitaal is dan wordt het moeilijker de vraag is aan Ista gesteld maar ze 
hebben nog geen antwoord gegeven. Komen nieuwe meters op de nieuwe radiatoren.  
 
Periodiek worden de meters afgelezen. Er is gevraagd om de brief eenvoudiger op te stellen 
want deze is nu ingewikkeld. Op elke radiator komen nieuwe meters, voor de douche wordt 
nog eea uitgezocht. omdat de stijgleidingen teveel warmte afgeven en er komt dan een 
vertekend beeld. Indien badkamer wordt vervangen dan wordt deze leiding achteraan 
geplaatst en zal de meting accuraat zijn. 
 

2. Ook continuering huurtoeslag mogelijk na aanpak? Ja, wederom mogelijk. Door alle 
verbeteringen aan uw woning stijgt uw huur. Bewoners die nu huurtoeslag ontvangen, krijgen 
een deel van de huurverhoging terug dooreen hogere huurtoeslag. U kunt dit navragen bij de 
Belastingdienst. U kunt ook een proefberekening maken via www.toeslagen.nl. Een zittende 
huurder die voor het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op 
huurtoeslag ook als de huur boven de liberalisatiegrens uitkomt. 
 

3. Vensterbank woonkamer. Indien in de huidige situatie een vensterbank aanwezig is zal deze 
gedemonteerd moeten worden. Middels zgn. steunen kan een vensterbank op de radiator 
worden geplaatst. Portaal gaat kijken hoe dit te faciliteren is qua kosten. Vensterbank 
strategie (waar geplaatst door eigenaar, nieuwe vensterbank plaatsen vanuit project, in geval 
van ZAV zijn er beugels beschikbaar, deze zijn wel op kosten voor de bewoner).  
 



 
 
 

  
  
  

4. Haakjes op de ramen (niet mogelijk zonder beschadiging kozijn). Haakje buitendeur keuken, 
zijn reeds aanwezig, overal? 

 
5. Uitzetijzer slaapkamers mogelijk? Uitzetijzer op het raam van kunststof kan helaas niet er is 

geen houvast. Er is iets wat aan de binnenkant wat erop gezet kan worden, maar voldoet niet 
aan keurmerk veilig wonen. Dus antwoord is nee. 

 
6. Ramen open trappenhuis kunnen die nog steeds open? 6 ramen kunnen nu open, John 

bekijkt hoe dit gefaciliteerd kan worden en of het haalbaar is. Komen we op terug. 
 
7. Uitbouw entree zorgen zoninval/warmte (zonwering). Nu is er ook geen zonwering aanwezig. 

Er wordt heel mooi HR++ glas geplaatst. Zonwering is prijsverhogend. Met het nieuwe glas zal 
het trappenhuis wel beter de warmte tegenhouden. 

 
8. Kan er met een interval lampen aangaan per verdieping? Ja, dit kan en we gaan het 

toepassen. 
 

9. Gaten trappenhuizen. Worden met opknappen trappenhuis meegenomen. Trap zelf krijgt een 
behandeling. Trap naar de berging wordt ijzer met rubberen noppen. Voegen in de berging 
wat nodig is wordt uitgevoerd en wat buiten is wordt helemaal meegenomen. 
 

10. Betontrap wordt stalentrap en dan makkelijker met fiets naar beneden (ivm vermindering 
hellingshoek) 

 
11. Uitbouw portiek waar gaan de fietsen naartoe die nu buiten staan (worden verplaatst). 

 
 

12. Balkons Scheuren zijn er bijzonderheden? (Veeneman neemt dit mee in de controle) 

 
13. Voegen speelt enorm in de bergingen (afhankelijke van technische staat per beging) 

buitenkant tijdens tuinwerkzaamheden 

 
14. Keukenuitbreiding mogelijk? (Bribus lijn, kast met lades mogelijk, geen apparatuur, extra 

kasten tegen meerprijs). Uitbreiding kosten kan op kosten bewoner, zonder 
inbouwapparatuur. Mits de keuken in aanmerking komt voor vervanging. Standaard is 3 onder 
en 2 bovenkasten. Extra’s worden afgerekend met Veeneman voordat de keuken wordt 
geplaatst.  
 

15. Matglas voordeur (niet mogelijk, ook geen vak in deur) 

 
16. Schoonmaak aan de orde stellen bij Michael (spreekuur) 
 
17. Afwijkende douche indelingen. Bij 11 adressen wijkt de indeling af van de standaard, hier 

komt maar 1 in aanmerking voor renovatie. Badkamer blijft zoals deze is qua indeling. Als de 
badkamer wordt gerenoveerd worden alle leidingen zoveel mogelijk weggewerkt. Wijziging 
wastafel is praktische moeilijk want dan moet je veel leidingwerk weghalen en terugplaatsen. 



 
 
 

  
  
  

Wel krijgen de bewoners een smallere wastafel. 
 

18. Origineel geen vensterbank in de woning. Zwevende vensterbank als meerprijs mogelijk. 

 
19. Dubbele laag tegels keuken hoe nu verder? Dubbele lagen gaan er af, mist keuken wordt 

aangepakt. 
 

20. Keukendeur kozijn verwijderen, past qua kosten niet in het project 
 

21. Centrale afzuiging. Er komt een nieuw systeem die wordt aangesloten op het kanaal. Sensor 
gaat hoger toeren als er teveel vocht is. Hoe zit het met het geluid, ja met veel mensen slaat 
de centrale afzuiging. 
 

22. Zonnepanelen. Geven zonnepanelen scheuren, is onderzocht en alles is constructief 
nagekeken. Maken geen lawaai. 

 
 
Techniek wordt afgesloten. 
 
Opmerking Sociaal: 
 
Danny stuurt de brochure tekst door per mail voor de meedenkgroep ter check of het duidelijk is en de 
lading dekt. 
Danny stuurt de notulen door naar de meedenkgroep van de bijeenkomsten van 4 en 11 maart. 
 
We hebben vier bijeenkomsten gehad met de meedenkgroep. 
 
Eerste bijeenkomst:  23 januari kennismaking, verleden en kaders plannen in de van Angerenstraat 

28 
Tweede bijeenkomst:  20 februari toelichting het sociaal plan in de Linde en vervolgens korte 

rondleiding in voorbeeld woning 
Derde bijeenkomst:  4 maart toelichting door Projectgroep aan meedenkgroep over technisch plan 

en huurverhoging 
Vierde bijeenkomst:  11 maart onderlinge afstemming, vragen en opmerkingen 
 
 
 


