
 
 
 
Datum:  20 februari 2020 

Plaats:  Lorentzlaan 151 

Tijd:   15:00 uur 
 
 
Opening en voorstellen: 
 
Projectteam: Danny Mooren (Portaal), Stefan Arts (Portaal), John Burghout (Veeneman ) 
Bewoners meedenkgroep: Loek, Gerard, Wil, Ellen en Patricia 
VHOS: Leendert 
Josée (afwezig) 
 
Toelichting: huurverhoging over renovatie werkzaamheden en servicekosten voor pv panelen 
 
Huurprijs 
U gaat voor de renovatiemaatregelen huurverhoging betalen. Door de energiebesparende 
maatregelen die we nemen, krijgen alle woningen gemiddeld een label B. Op dit moment hebben de 
woningen een label E of F.  
 
Huurverhoging 
Door alle verbeteringen wordt uw woning energiezuiniger en comfortabeler. 
Portaal stelt de huurverhoging vast op 50% van het bedrag dat gemiddeld wordt bespaard op de 
energierekening. Op basis van de te verwachten energiebesparing hebben we dit naar beneden 
bijgesteld naar een huurverhoging van € …per maand. 
 
Zonnepanelen 
De stroom die de zonnepanelen opwekken wordt alleen gebruikt voor uw eigen woning. U betaalt 
Portaal maandelijks service kosten (€ … bij 4 panelen en € …. bij 5 panelen). De servicekosten die 
Portaal in rekening brengt zijn de helft van de gemiddelde berekende opbrengst. De opbrengsten 
worden met een meter bijgehouden en kunnen variëren. 
 
Toelichting techniek: 
 
Entrees 
De bestaande entrees zijn op de begane grond bij binnenkomst donker en niet uitnodigend. De ruimte 
in de bestaande entrees is zeer beperkt. Om meer ruimte te maken willen we de entrees verruimen 
door ze naar voren toe uit bouwen. Het  vergroten van de entree ruimte geeft een luxere uitstraling en 
ook de mogelijkheid om de hellingbaan naar de bergingen te verflauwen. De paneelvlakken in de 
bestaande kunststof kozijnen willen we graag vervangen door glas. We willen voor het kleur- en 
materiaal gebruik in de trappenhuizen selecteren daar ook een lichte, heldere ruimte kan ontstaan. 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
Balkons 
Gebreken m.b.t. scheurvorming en waterafvoer valt onder garantie. Waar en hoeveel moet uit 
inventarisatie blijken. Hoe het dan aanpakken? Hier komen we later op terug. 
 
Lekkage/ vochtdoorslag 
Doorslag kwam vermoedelijk door een defecte HWA die niet was aangesloten. Het voegwerk bij de 
kopgevel is niet goed, dit word in het project meegenomen. 
 
 
Volgorde en aanpak 
Intentie twee woningen opstarten en afronden per week. Waar er asbest gesaneerd wordt (keuken, 
badkamer, vloer) beginnen we twee dagen eerder. 
 
Beoogde werkzaamheden verdeeld naar categorie: 
 
Onderhoud: 
Lateien voorkant en spouwankers 
Gevels/metsel/voegwerk herstellen 
Asbest waar nodig verwijderen (keuken/hal/toilet e.d.) 
Standleiding toilet 
Radiatoren vervangen met thermostaatkraan & meters plaatsen 
 
Veiligheid/basiskwaliteit: 
Nieuwe deuren: voordeur en nieuwe brandvertragende toegangsdeur algemene ruimte bergingen 
Meterkasten vervangen 
Minimaal als keuken > 15 jr.  badkamer, toilet > 25 jr. of waar technisch nodig vervangen 
Verlichting algemeen 
 
Hoofdentree (nieuw): 
Entree vernieuwd/ruim en licht 
Betere bereikbaarheid portiek en bergingen 
Aanbrengen videofoon, postkasten 
Plafonds algemene ruimte bergingen aanbrengen t.b.v. isolatie 
 
Energetisch/isolatie/wooncomfort verhogen: 
Spouwmuurisolatie (waar het metselwerk zit, hele schil) 
Dakisolatie (grind weg, PIR platen erover en dan een laag bitumen en dan grind ballast) 
Glasisolatie HR++ en panelen vervangen nakijken rubbers van kozijnen 
Leidingwerk isoleren (ook beneden in de bergingen ivm warmte verlies) 
Nieuwe MV (CO2 gestuurd, per woning) 
Regeling via thermostaatkranen en meting per woning 
Vloer onderzijde 1e verdieping isoleren- gunstig t.b.v. bovengelegen woningen 
Labelsprong gemiddeld van E/F naar B 
 
PV Panelen 



 
 
 
 
PV panelen 4 per woning voor beide blokken 
 
Meedenkgroep opgehaalde vragen en opmerkingen: 
 
Nooduitgang 
Dakluik is niet meegenomen in project. Graag laten toetsen door instantie of huidige situatie nog wel 
verantwoord is? Ja, is getoetst bij de instanties. Er wordt een extra brandvertragende deur geplaatst 
bij de toegang naar de bergingen. Geen vluchtweg via dak (zijn bij twee portieken dakluiken) 
 
Boiler 
Oplossing blijft zoals die is. Toelichting in nieuwsbrief. 
 
Warmte verbruik 
Hoe wordt het individueel warmte verbruik zichtbaar voor de nieuwe situatie? Middels (nieuwe) 
meters. 
 
Leidingen 
Vervanging koppelingen CV radiatoren, waar nodig water, riolering. Worden de nieuwe leidingen wel 
geschilderd? Nee.  
 
Idee qua keuze lijn toiletten, wastafel & opties (verhoogd). Zoeken een smaller model voor badkamer 
modelwoning. Sfinx keuzelijn. Verhoogde WC en bijzondere kranen tegen meerprijs. 
 
 
Trapaanpassing 
Al een beeld van de trapaanpassing? Het idee is een behandeling voor de trappen in trappenhuis. 
Trappen naar berging worden vervangen. 
 
Ramen en deuren 
Haakjes keuken modelwoning overal van toepassing? Nee, was een (ZAV = zelf aangebrachte 
voorziening) in de woning. 
 
Flora en Fauna 
Kan het zijn dat er na de storm een aantal kasten zijn verdwenen? Nee, deze zijn verhangen naar een 
andere plek. 
 
Vensterbank 
Vensterbanken zijn geen onderdeel van het project. Zijn alleen vervangen in de modelwoning, dit voor 
onderzoek doeleinden. 
 
Nieuwe binnendeuren 
Nee, alleen voordeur van de woning 
 
Verlaagd plafond? 
Alleen in het toilet ivm MV box. 
 
NB: de huurverhogings bedragen worden weggelaten voor de website versie, aangezien deze pas 24 
april worden bekend gemaakt aan de bewoners 
 


