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Datum:  4 december 2019 & 5 februari 2020 

Plaats:  Nigerdreef 285 & 177  

Tijd:   19:00 uur 
 
 
VERSLAG bijeenkomst 4 december 2019 & 5 februari 2020 
 
 
Sociaal planvorming en brainwriting sessie 
Op 7 november 2019 heeft het projectteam de klankbordgroep een toelichting gegeven over de Sociale 
Planvorming. Op 4 december hebben we middels een “brainwriting sessie” punten opgehaald bij de 
klankbordgroep. Deze punten hebben we op de daaropvolgende bijeenkomst van 5 februari 2020 aan 
de klankbordgroep toegelicht. Zie samenvatting hier onder. 
 
Planning: 
Wanneer weten we waar we aan toe zijn qua planning en uitvoering? 
draagvlak ophalen vindt niet plaats voor zomer van 2020 
 
Op tijd duidelijke gedetailleerde informatie verschaffen over start van de werkzaamheden 
start bouw in 2020 is niet realistisch 
 
Voor het stemmen duidelijk overzicht wat allemaal tijdens de werkzaamheden gaat gebeuren (waar 
zeggen we straks ja tegen?) 
nog voor het draagvlak is dit tot op detail duidelijk, inclusief bewoners opties 
 
Hoe lang van te voren weet je (tot op de dag nauwkeurig) wanneer jouw eigen woning aan de beurt is? 
3 weken van te voren op woning niveau, 2 maanden van te voren op blok niveau 
 
Overzichtelijke dagkalender van werkzaamheden & welke volgorde van ruimtes 
deze ontvangt huurder drie weken van te voren 
 
In hoeveel woningen aannemer tegelijkertijd aan het werk 
per dag wordt één woning opgestart, tijdens de piek 9 - 15 woningen "onder werk” 
 
Plan fysiek: 
Wat is een standaard keuken? wensen bewoners meer kastjes/bergruimte 
3 kastjes boven en 3 kastjes beneden middelste kastdeur met afvoer (Pribus lijn) 
 
Uitstraling (ivm gedateerde vloer/tegels) ook belangrijk voor bewoners, ipv alleen harde eis qua oudheid 
douche/keuken/toilet 
Dis is niet niet mogelijk, leeftijd is enige criteria 
 
Schrootjes plafond in keuken weg? 
indien ZAV moet bewoner dit zelf weghalen, indien dit niet mogelijk is, pakken wij dit op als maatwerk 
tijdens warme opname 
 
Stimulans overgaan naar elektrisch & wens om verder te concretiseren! 
Als dit mogelijk is, nemen we deze optie zeker mee. We anticiperen wel op een toekomst zonder gas. 
 
Toegankelijkheid ingang & berging: ook voor ouderen en mindervaliden goed te gebruiken (bijv 
leuning/automatische deuren/achteruitgang berging) 
bewaken we in de planvorming 
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In portieken waar extra lift is naar berging, blijft de plateaulift ook ná de werkzaamheden? 
dit zoeken we nog verder uit 
 
Voorzieningen: 
Genoeg rustwoningen ivm overlast 
analyse behoefte logeerwoningen en rustwoningen wordt nog gemaakt, mede afhankelijk van de  
bouwstromen 
 
WC/douche voorziening: liever rustwoning in complex ipv bouwkeet (& voldoende capaciteit) 
is zeker mogelijk 
 
Weggooi dag vóór renovatie: containers om bergingen alvast te kunnen legen 
is zeker mogelijk 
 
Gezinnen met kleine kinderen: mogelijkheid logeerwoning tijdens ergste overlast? 
zeker is een rustwoning, warme opname geeft duidelijkheid logeerwoning (maatwerk) 
 
Schade/overlast: 
Duidelijke regels als je besluit niet in je woning te blijven tijdens renovatie (sleutel overeenkomst) 
zorgen we voor vanuit het project 
 
24 uurs meldingstermijn is te kort, vooral als je niet thuisblijft 
rekken we op naar 48 uur, nadat je je huis weer binnen bent 
 
Duidelijke afspraken bij voorziene schade 
Zeker, we hebben reeds richtlijnen voor in het ASP Utrecht 
 
Toegankelijkheid berging/boxen tijdens renovatie 
mogelijk middels een tijdelijke eigen sleutel/voorziening 
 
Compensatie vloerbekleding bij KBT? 
Richtlijnen volgen uit ASP Utrecht  
 
Aanpak op maat: Portaal toont betrokkenheid bij wat bewoners belangrijk vinden tijdens renovatie 
ophalen middels renovatie safari eind maart, input KBG vanuit achterban, input uit nog te voeren 
portiekgesprekken 
 
Hulp bij uit/inruimen tijdens werkzaamheden binnen en KBT werkzaamheden 
maatwerk geleverd door externen aangestuurd door aannemer of Portaal 
 
Doorschuifregeling (tijdelijk) terug? 
komen we volgend overleg op terug 
 
Financieel: 
Geen extreem hoge huurverhoging, redelijk bedrag draagt bij aan draagvlakmeting 
duidelijk, anders behalen we geen draagvlak 
 
Extra dagvergoeding bij uitloop werkzaamheden 
€ 15 per dag loopt door tot 1e oplevering van de woning 
 
Scheefhuurders die teveel verdienen om naar andere sociale huurwoning te gaan 
kunnen we niets voor betekenen 
 
doorstroom naar eengezinswoning van Portaal, indien woning midden-huur vrijkomt? 
Dit loopt standaard via Woninget, hierin meenemen woonduur naar inschrijfjaren en actuele jaaropgaaf 
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Sociaal renoveren: 
Tijdens deze bijeenkomst is er door de projectgroep ook een toelichting gegeven over de aanpak 
“sociaal renoveren”. Wat houdt deze aanpak in en wat betekent dit voor de Nigerdreef? 
Samen met Buurtteam Jeugd&Gezin, Buurtteam Sociaal, Dock, Wijkagent, Wijkbureau, Veiligheid & 
W&I streeft Portaal naar een wijk waar het prettig wonen en leven is. Daarvoor is meer nodig dan alleen 
fysieke renovatie. Gaandeweg ontwikkelden we een aanpak waarin we een sociaal programma en 
fysieke renovatie verbinden: “sociaal renoveren” 

 
Tijdens de sociale analyse bespreken de betrokkenen de situatie in het complex en brengen in kaart 
waar er knelpunten zijn of ontstaan. Op basis van deze analyse wordt er vanuit de betrokken partners 
bekeken welke inzet er nodig is. En stellen vervolgens een plan van aanpak op. De corporatie stelt een 
klein projectteam in werking die op gezette tijden bij elkaar komt om de voortgang te bespreken. 
 
Renovatie safari: 
Eind maart organiseren we een renovatie safari voor de klankbordgroep. Het doel hiervan is 
kennisuitwisseling van renovatie projecten uit Overvecht en verbinding met de bewoners. 
 
Afspraken & overig;  
Rondmaken renovatie safari in maart (actie Portaal) 
Nigerdreef 177 staat ook ter beschikking voor de klankbordgroep 
Eerste concept voorstel sociaal plan eind maart aanleveren  
 
Afsluiting: volgende bijeenkomst Renovatie Safari 23/25 maart en regulier overleg 2 april 19:00 uur in 
Nigerdreef 177 
 


