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Renovatievoorstel voor de 42 woningen Dinkel-, 
Dommel- en Oscar Carréstraat te Nijmegen  
 
 
Dinkelstraat  2 t/m 18, 22 t/m 28 en 32 (14 woningen) 
   1 t/m 5, 9a, 9b, 11 t/m 21 (11 woningen) 
 
Dommelstraat  14, 18, 22 t/m 26 (5 woningen) 
 
Oscar Carréstraat 99 t/m 109 en 115 t/m 123 en 127 (12 woningen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op : Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de brochure tot stand is gekomen, kunnen veranderingen of 
onvoorziene omstandigheden ertoe leiden dat de informatie wijzigt. 
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Inleiding 
 
 

Wij willen graag uw woning verbeteren. Het is onze bedoeling om de woningen energiezuinger te 
maken en daarmee het comfort voor u te vergroten. We doen dit samen met u en De Variabele.  
Het doel van deze renovatie is dat u prettig kunt blijven wonen en uw woonlasten niet stijgen.  

In dit boekje vindt u alle informatie over: welke werkzaamheden u kunt verwachten, welke hulp we van 
u vragen, wat het financieel voor u betekent en hoe u mee kunt doen met ons voorstel.  

Enkele van uw buren hebben in het verleden de woning gekocht. Wanneer ze belangstelling hebben 
voor één of meerdere isolerende maatregelen dan kunnen ze contact opnemen met De Variabele. 

 
70 % akkoord 
Om dit plan uit te kunnen voeren is uw instemming nodig. Tenminste 70 % van de huishoudens moet 
“ja” zeggen teggen dit voorstel. U krijgt een betere woning maar er is ook overlast tijdens de werk-
zaamheden. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten en waar u mee instemt. In dit 
boekje vindt u informatie om een goede keuze te kunnen maken.  

 
Vragen  
Heeft u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.  
Ons telefoonnummer en e-mailadres staan achterin dit informatieboekje.  
 

 
Portaal, januari 2020  
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1. Wat gaat er gebeuren ? 
 

We hoorden uw ervaringen over koude, tocht en vocht in de woning. Nu 
hebben we samen met De Variabele een plan gemaakt om dit te 
verbeteren. We willen de woningen in de Dinkel-, Dommelstraat en de 
Oscar Carréstraat beter isoleren en de ventilatie verbeteren. Na de 
renovatie heeft u een comfortabele en energie zuinige woning met een 
verbeterd energielabel.  
 
 
Wat gaat er allemaal gebeuren ? In dit hoofdstuk beschrijven we in het kort het plan. In de volgende 
hoofdstukken leest u er meer over. 
 
 

 
 

 
Buitenkant van de woning  

Dak 
 Nieuwe dakbedekking, dakisolatie en 

regenpijpen  
 Nieuwe dakbedekking en regenpijpen 

van de bergingen  
 Herstel schoorstenen 

 
Gevel  

 Spouwisolatie (niet bij de woningen 
Dinkelstraat nr. 22 tot en met nr. 32). 

 Isolatie van de kopgevel bij Dinkelstraat 
22 en 32. 

 Vervangen van de houten schroten voor 
kunststof schroten. 

 Nieuwe kunststof kozijnen met HR ++-
beglazing en ventilatieroosters (behalve 
het voordeurkozijn). 

 Nieuwe houten voordeur  
 Nieuwe kunststof achterdeur  
 Buitenschilderwerk en houtrotherstel 

van het voordeurkozijn, de balkonkast 
en de goten aan de voor- en 
achtergevel. 

 Herstel van het achterpad, waar nodig. 
Aanbrengen van verlichting en aan-
passing van de regenpijpen 

 
In de woning  

Ventilatie  
 Mechanische ventilatie in de keuken, 

douche en toilet.  
 

Verwarming/ Vliering 
 Aanbrengen vlizotrap op de vliering, 

waar deze nog niet zit, zodat op termijn 
de verwarmingsketel naar de vliering 
kan worden verplaatst. 

 Verplaatsen verwarmingsketel van de 
overloop naar de vliering wanneer er 
een nieuwe wordt geplaatst. 

 
Keukens, badkamers en toiletten 

 Nieuwe keuken en/of badkamer en/of 
toilet, als deze ouder is dan 25 jaar. 
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1.1  Buitenkant van de woning  
  

1.1.1 Dak 
Uw woning krijgt nieuwe dakbedekking met een 
isolatiepakket. Dit gebeurt aan de buitenzijde. 
Deze isolatie zorgt ervoor dat er veel minder kou 
door het dak naar buiten verdwijnt en dat in de 
zomer de woning veel minder snel opwarmt.  
De regenpijpen vervangen we ook.  
 
Berging 
We brengen nieuwe dakbedekking op de 
berging aan en vervangen de regenpijpen. De 
regenpijpen sluiten we aan op een grindput, 
zodat het water rechtstreeks aan de grond en 
het grondwater wordt teruggegeven. 
 

1.1.2 Schoorstenen  
De staat van de schoor-
stenen is matig. Om dit op 
te lossen plaatsen we er 
een aluminium overzet-
schoorsteen overheen.  
 

1.1.3 Spouwisola�e  
In de metselwerk gevel brengen we isolatie aan. 
Zie afbeelding.  
 

Bij de 5 woningen aan de Dinkelstraat 22 tot en 
met 32 zit isolatiemateriaal achter de gevel.  
De zijgevels van Dinkelstraat 22 en 32 krijgen 
aan de buitenzijde een nog nader te bepalen 
gevelafwerking met extra isolatie. 

1.1.4 Kunststof kozijnen / isolerend glas / 
achterdeur 
Uw woning krijgt nieuwe witte kunststof 
kozijnen, met HR++-beglazing. Dit is een extra 
isolerende dubbele beglazing. De ruiten krijgen 
ventilatieroosters om de lucht in uw woning 
goed te kunnen verversen. De huidige 
openslaande ramen vervangen we door 
draaikiepramen. U krijgt ook een nieuwe 
kunststof achterdeur met hang- en sluitwerk 
met het Politie Keurmerk Veilig Wonen.  
 

1.1.5 Vervangen houten schroten  
De woningen met houten schroten voorzien we 
van nieuwe kunststof schroten aan de buiten-
gevel. De kleurstelling van de schroten wordt in 
overleg met de gemeente Nijmegen bepaald. 

 
1.1.6  Vervangen voordeur  
De voordeur vervangen we voor een nieuwe 
houten deur met isolerend HR++-glas. De 
voordeur krijgt hang- en sluitwerk met het 
Politie Keurmerk Veilig Wonen.  
 

1.1.7 Buitenschilderwerk / herstel houtrot  
We controleren op houtrot en herstellen dit:  
� Het bestaande voordeurkozijn,  
� de balkonkast (bij de woningen waar deze 

aanwezig is.) 
� het kozijn van het toilet,  
� het kozijn en deur van de berging 
� de gootbekleding aan de voor- en 

achtergevel 
Daarna schilderen we deze houten gevel-
onderdelen in de bestaande kleur.  
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1.2  In de woning

1.2.1 Bergruimte vliering  
Veel bewoners hebben aangegeven dat zij graag 
meer opbergruimte in de woning willen. Door het 
maken van een vlizotrap in de vloer van de 
bovenste verdieping wordt de vliering bereikbaar. 
Deze werkzaamheden geven veel overlast. Het 
duurt ongeveer drie dagen om de vlizotrap te 
realiseren. We plakken eerst alles af, daarna 
zagen we het gat in de vloer en de dag daarna 
zetten we de vlizotrap erin. 
 

1.2.2. Ventilatie  
De woning krijgt een isolatiepakket. Om te zorgen 
dat de woning ook kan ademen, is een goede 
ventilatie noodzakelijk. Er wordt veel vocht 
geproduceerd door uw aanwezigheid, koken en 
douchen. Dit vocht moet de woning kunnen 
verlaten. Daarvoor brengen we mechanische 
ventilatie aan. Dit wil zeggen dat lucht en vocht 
automatisch naar buiten worden gebracht. 
Een vochtige woning is moeilijker te verwarmen. 
 
 
Ventileren is belangrijk om schimmel in uw woning te 
voorkomen. Als een woning slecht geventileerd 
wordt, kan dit klachten geven zoals benauwdheid, 
hoesten, hoofdpijn, slijmvorming of een chronische 
neusverkoudheid.  
 
 

 
Wanneer u op dit moment nog geen ventilatie-
systeem in uw woning heeft, dan wordt deze 
aangebracht. De ventilatiebox plaatsen we op de 
vliering. Vanuit de vliering maken we leidingen 
naar uw badkamer, keuken en toilet. Als de 
leidingen in het zicht komen, brengen we een 
koof aan om deze te verbergen. Hiervoor boren 
we gaten in de vloer van de vliering en de 
verdiepingsvloer. De afzuigpunten komen in de 
keuken, de douche en het toilet. Waar de 
leidingen in uw woning komen, bespreken we 
graag tijdens het huisbezoek.  
 
De CO2- sensoren voor de ventilatie hangen we 
bij de thermostaat in de woonkamer en in  
de hoofdslaapkamer.   
De combinatie van afzuigpunten en ventilatie-
roosters zorgt in de woning voor een goede 
luchtcirculatie. Om een goede luchtcirculatie ( Zie 
ook onderstaande afbeelding) te krijgen in alle 
vertrekken worden, als dat nodig is, de 
binnendeuren aan de onderzijde iets ingekort.  

1.2.3. Verwarming  
Oude ketels vervangen we en plaatsen we op de 
vliering. De oude plek wordt dan netjes afgewerkt.  
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1.2.4. Meterkast 
De huidige groepenkast in uw meterkast wordt 
gecontroleerd. Wanneer deze niet aan de huidige 
eisen voldoet, vervangen we deze door een 
nieuwe groepenkast met 5 elektragroepen. In uw 
meterkast maken we aanpassingen voor stroom-
voorzieningen voor de verwarmingsketel en de 
ventilatiebox op de vliering.  
 

1.2.5. Rookmelders  
Als preventie voor de brandveiligheid plaatsen we 
twee rookmelders aangesloten op het lichtnet in 
uw woning. Een rookmelder plaatsen we op de 
overloop en de andere in de gang. 
 
1.2.6. Keuken – douche – toilet  
Als de keuken en/of douche en/of toilet meer dan 
25 jaar oud zijn, dan bieden wij u een nieuwe aan. 
U bent niet verplicht hier gebruik van te maken, 
als u bijvoorbeeld opziet tegen de overlast of nog 
tevreden bent met de huidige staat.  
 
Keuken 
Komt uw keuken in aanmerking voor vervanging ? 
Dan komen er drie onderkasten, drie boven-
kasten en een kunststof aanrechtblad. Boven het 
aanrechtblad en achter het kooktoestel komt het 
tegelwerk. De hoogte van het nieuwe keukenblok 
bepalen we in overleg met u op 90 of op 95 cm. 
Op de muur boven de tegels komt wit sauswerk.  
 
Douche  
Komt uw douche in aanmerking voor ver-
nieuwing? Dan krijgt u een nieuwe wastafel met 
een nieuwe kraan, een spiegel en een planchet.  
De douchehoek krijgt een nieuwe kraan met een 

verstelbare douchekop op een glijstang.  
De leidingen van de badkamer / toilet werken we 
zoveel mogelijk in de wand weg.  
De wandtegels komen tot aan het plafond. Op het 
plafond komt nieuw sauswerk in de kleur wit.  
 
WMO-voorzieningen 
WMO voorzieningen haalt De Variabele er af en 
plaatst deze later in overleg met u weer terug.   
 
Toilet 
Komt uw woning in aanmerking voor een nieuw 
toilet? Dan krijgt u nieuwe tegels en een nieuwe 
toiletpot. Bij vervanging van het toilet houden we 
rekening met wat er nu zit. Heeft u nu een 
verhoogd toilet, dan krijgt u in de nieuwe situatie 
ook een verhoogd toilet. In het toilet komen de 
wandtegels tot 1,20 meter boven de afgewerkte 
vloer. Het plafond en de muur worden wit 
gesausd. 
 
 
Keuzemogelijkheden  
Tijdens het huisbezoek kijken we of uw 
keuken/douche en/of toilet in aanmerking komen 
voor eventuele vervanging. Als dit zo is, dan 
maakt de bewonersbegeleider een aanvullende 
afspraak met u om de keuzes door te nemen. 
 
 

1.2.7 Asbest 
De woningen worden onderzocht of er 
asbesthoudende materialen aan / in de woning 
zitten. Wanneer er asbesthoudend materiaal in / 
aan uw woning is aangetroffen ontvangt u hier 
meer informatie over bij het huisbezoek. 
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2. Uw medewerking gevraagd
 

Renoveren doen we samen en krijgen we ook alleen samen voor elkaar. 
In dit hoofdstuk leest u waar we uw medewerking voor vragen. 

 
2.1 Binnen 

� Vrijhouden van uw gang /hal /trap /overloop : 
De vakmensen lopen tijdens de werkzaam-
heden regelmatig door uw gang / hal, ook 
met zware spullen. We zorgen dat vloeren 
afgedekt worden, maar vragen u uw spullen 
in uw gang / hal, trap en overloop tijdelijk 
weg te halen, zodat er goed gewerkt kan 
worden en niets beschadigd raakt.  

� Vrijmaken van de werkruimte aan de 
binnenzijde van de gevel: 
Voor het vervangen van het glas is een vrije 
werkruimte aan de binnenkant bij het raam 
nodig van 1 meter. Verwijder alle meubels en 
spullen die hier staan. De raambekleding, 
zoals vitrage, gordijnen, lamellen moeten 
eraf gehaald worden.  

� Voldoende werkruimte in de badkamer en de 
keuken: 
(dit is alleen van toepassing als uw badkamer 
en keuken wordt vervangen)  
Voor de aanleg van de mechanische 
ventilatie en de leidingen is voldoende werk-
ruimte nodig op de plek, waar dit wordt 
aangebracht. Hebt u een douchescherm? 
Deze moet verwijderd worden. Heeft u op die 
plekken spullen staan, dan vragen we u deze 
tijdelijk weg te halen. Bij het huisbezoek 
bespreekt de bewonersbegeleider dit samen 
met u. 
 

2.2 Buiten 
� Vrijmaken van de werkruimte aan de gevels : 

We vragen u om een strook van 1,5 meter 
vanaf de gevel vrij te maken voor het 
plaatsen van de steigers. Ook losse spullen, 
zoals plantenbakken en tuinstoelen, moeten 
verplaatst worden.  

 
� Weghalen van uw eigendommen aan de gevels : 

Heeft u spullen aan de gevel hangen? Denk 
aan een luifel, zonneschermen, rolluiken, 
vogelhuisjes, klimplanten en dergelijke? Haal 
al deze spullen weg ruim voor de start van de 
werkzaamheden. De bewonersbegeleider 
bekijkt bij het huisbezoek vooraf aan de 
werkzaamheden samen met u wat er tijdelijk 
aan de kant moet om de werkzaamheden te 
kunnen doen.  

2.3 Overige zaken 
Wij doen er alles aan om veilig en goed te werken, 
hiermee kunt u ons helpen. Verder vragen we uw 
medewerking voor : 

� Het openhouden van de voordeur voor het 
schilderwerk van het houten kozijn.  

� Om tijdens alle werkzaamheden maatregelen 
te treffen voor uw huisdieren.   

� Toegang tot uw woning geven aan de 
vakmensen. Bent u, of iemand anders 
namens u, niet thuis, dan kunt u de sleutel 
afgeven bij de bewoners-begeleider. Dit is 
voor eigen risico. 

� Berg uw kostbare spullen, zoals uw sieraden, 
laptop en mobiel en dergelijke op. 

2.4  Zelf Aangebrachte Voorzieningen 
(ZAV) 
Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) zijn 
bijvoorbeeld zonneschermen, rolluiken, 
schotelantennes, buitenlampen aan de gevel, 
buitenkranen, airco’s, aanbouwen, dakisolatie aan 
de binnenzijde, knieschotten en dergelijke. Zorgt 
u ervoor dat deze tijdig weggehaald zijn. Portaal 
verricht geen werkzaamheden aan veranderingen 
die u zelf heeft aangebracht. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het weghalen en weer 
terugplaatsen van door u zelf aangebrachte 
voorzieningen.  
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3. Wat kunt u verwachten  
De woningverbeterings- en onderhoudswerkzaamheden kunnen we in 
bewoonde staat uitvoeren. Dat betekent dat u tijdens de werkzaamheden 
in uw woning kunt blijven wonen. Wel kunt u last hebben van de 
werkzaamheden.We proberen om de overlast zoveel mogelijk te 
beperken.   
 
 

3.1  Overlast en ongemakken  

Welke overlast en ongemakken kunt u ervaren? 
� Vaak vakmensen in uw woning. 
� Stof in uw woning. 
� Geluidsoverlast door werkzaamheden. 
� Inpakken of verplaatsen van (een deel van) 

uw meubels en spullen in de woning en in 
de tuin. 

� Overlast voor uw huisdieren. 
� Kou/ tocht tijdens de uitvoering 
� Extra verkeer door aanvoer van werklieden 

en materiaal.  
� Rondom het hele blok woningen (voor- en 

achterkant) komt een steiger voor de 
werkzaamheden aan de gevels en het dak.  

� We werken zoveel mogelijk stofarm, door 
machines te voorzien van stofafzuiging. 
Toch is stof en gruis niet te voorkomen. 

� Komt u in aanmerking voor vervanging van 
keuken, douche en toilet, maakt de 
bewonersbegeleider afspraken met u over 
de tijdelijke voorzieningen. 

 
Hoe beperken wij voor u zoveel mogelijk de 
overlast en ongemakken ? 
� Uw woning wordt elke dag stofzuigschoon 

achtergelaten. 
� U krijgt 5 verhuisdozen en afdekplastic om 

uw meubels te beschermen. 
� Als we aan het werk gaan, dekken we de 

loopstroken / werkruimten in uw woning af 
om beschadiging te voorkomen.  

� Er wordt gezorgd voor een duidelijk 
parkeerbeleid voor alle vaklieden, zodat u 
weinig overlast ervaart en u de 
parkeerplaatsen in de wijk zoveel mogelijk 
kunt blijven gebruiken. 

� De werkplek en omgeving wordt iedere 
dag netjes en veilig achtergelaten.  

� De werkzaamheden laten we zoveel 
mogelijk op elkaar aansluiten, zodat de 
periode van overlast voor u zo kort 
mogelijk is. 

3.2  Ondersteuning / hulp  

Kunt u bepaalde zaken niet zelf?  
Heeft u een medische indicatie afgegeven door 
een medisch en onafhankelijk specialist? Samen 
met de bewonersbegeleider zoeken we naar 
een goede oplossing. De Variabele kan helpen 
met bijvoorbeeld het verplaatsen van uw 
wasmachine. Zijn er meer zaken dan bespreekt 
de bewonersbegeleider dit met u tijdens het 
huisbezoek.  

3.3 Schadeafhandeling  

We proberen schade zoveel mogelijk te 
voorkomen. Ontstaat er toch schade? Let op 
het volgende :  

1) Binnen 24 uur melden bij de bewoners-
begeleider. 

2) U hoort binnen één week op welke manier 
de schade wordt opgelost.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4. Wanneer worden de werk-
zaamheden uitgevoerd?  

 
 

4.1  Planning algemeen 

In mei 2020 willen we met de uitvoering van de 
werkzaamheden starten. De werkzaamheden 
zijn naar verwachting in december 2020 klaar. 
Dit is onder voorbehoud van 70% akkoord, het 
verkrijgen van de omgevingsvergunning en on-
voorziene omstandigheden (zoals bijvoorbeeld 
veel regen of koude). 

4.2  Planning woning 

4.2.1 Huisbezoek 
In februari komt De Variabele bij iedere 
bewoner langs voor een persoonlijk gesprek 
over de renovatie. We kijken of de informatie 
duidelijk is en u kunt uw vragen stellen over het 
renovatievoorstel. In het gesprek komen ook 
uw eventuele zorgen aan de orde, zodat we 
daar bij uitvoering rekening mee kunnen 
houden. De afspraken met elkaar worden 
vastgelegd op een zogenaamd opname-
formulier. U ontvangt een kopie van dit 
opnameformulier. 
 
We vragen u om omstandigheden, zoals 
lichamelijke beperkingen en/of ziekte1, of 
anderszins bij dit gesprek te melden. Samen 
met u zoeken we naar een passende oplossing 
binnen de mogelijkheden om de werkzaam-
heden zo goed mogelijk voor u te regelen. 
 
 
 

                                                      
1 We vragen u alleen die informatie te delen, die van 
belang is voor de uitvoering van de werkzaamheden.  

 
4.2.2 Dagplanning  
U ontvangt uiterlijk twee weken voordat we 
starten met uw woonblok een dagplanning. 
Dan weet u precies wat er gaat gebeuren en of 
daarvoor toegang tot de woning nodig is.  
 
4.2.3 Duur werkzaamheden in de woning 
De werkzaamheden in uw woning duren 
ongeveer 8 werkdagen.  
 
Als uw woning in aanmerking komt voor ver-
vanging van douche, toilet en/of keuken, dan 
komen er nog 10 werkdagen extra bij.  
Deze werkzaamheden doen we bij voorkeur 
aansluitend na de andere werkzaamheden. Dit 
is niet altijd mogelijk.  We bespreken de 
mogelijkheden graag met u bij het huisbezoek.  
 
De te verwachten overlastperiode is voor elke 
woning ongeveer 4 weken. In deze periode 
werken we niet persé elke dag aan uw woning. 
Dat is afhankelijk van de hiervoor benoemde 
dagplanning. En wordt bijvoorbeeld uw douche 
niet vernieuwd, dan zal voor u de overlast in 
deze periode van 4 weken ook iets minder zijn. 
Wanneer er werkzaamheden bij uw buren zijn 
kan dat voor u ook overlast (geluid) geven.   
 
4.2.4. Buitenwerkzaamheden  
De buitenwerkzaamheden is een aparte 
bouwstroom. Om de overlast voor u te 
beperken proberen we de buitenwerkzaam-
heden zoveel mogelijk, als dat kan, met de 
andere werkzaamheden te combineren. 
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4.3  Volgorde  
We starten in de Oscar Carréstraat bij huisnummer 127 en eindigen bij nr. 101. Vervolgens beginnen 
we bij het blok Oscar Carrestraat 99, Dommelstraat 26, 24 en zo door en gaan dan naar de Dinkelstraat. 
We starten bij de Dinkelstraat aan de zijde met even nummer en eindigen aan de zijde van de oneven 
huisnummers. Zie ook onderstaand tabel. 
  
De volgorde van de werkzaamheden ziet er nu als volgt uit:  
 

Volgorde 
Blok Straat Huisnummer Te verwachte periode van de 

werkzaamheden  
Start                             Gereed* 

1 Oscar Carrestraat 127 t/m 101 Medio mei Medio juli 

2 Oscar Carrestraat 
Dommelstraat 

99 
26 t/m 16 

Medio augustus Eind september 

3 Dommelstraat 
Dinkelstraat 

14 
2 t/m 32 

Eind augustus Medio oktober 

4 Dinkelstraat  1 t/m 21 Begin oktober  December 

 
 
In deze tabel staat een verwachting (indicatie) van de periode, waarin de werkzaamheden van uw 
woonblok worden uitgevoerd, weergegeven. In deze periode zijn we in en om de woningen actief.  
 
* Dit is onder voorbehoud van het verkrijgen van de omgevingsvergunning, onvoorziene omstandigheden (zoals 
bijvoorbeeld winters weer of veel regen of koude). 
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5. Wat zijn de financiële 
gevolgen voor u? 
 
 
 

5.1  Uw woonlasten  

 
Energiebesparing  
De woningen hebben een energielabel dat varieert van label G tot label C. Gemiddeld hebben de 
woningen nu een energielabel E. Na de renovatie zal dit energielabel A zijn. Uw woning wordt 
energiezuiniger. We verwachten dat uw stookkosten, bij gelijkblijvend verbruik, lager worden.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Huurverhoging 
Na deze renovatie krijgt u een meer 
comfortabele woning. Om deze aanpak 
mogelijk te maken wordt een huurverhoging 
gevraagd van € 15,-- per maand. Deze 
huurverhoging is voor alle woningen gelijk. 
  
De huurverhoging gaat altijd in op de eerste 
dag van de maand . De datum wordt als volgt 
bepaald: een maand nadat uw woning is 
geïsoleerd en de laatste woning van het blok is 
opgeleverd, gaat de huurverhoging in. 
Voorbeeld: Stel de laatste woning van het blok 
wordt op 15 juni opgeleverd, dan gaat de 
huurverhoging in op 1 augustus.  
 
 
Huurtoeslag aanpassen  
Heeft u nu recht op huurtoeslag? Dan heeft u 
dat na de renovatie ook. Meld op tijd de nieuwe 
gegevens bij toeslagen.nl. 
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6. Sociaal plan  
 
In het sociaal plan staan de rechten en plichten voor de bewoners, 
Portaal en De Variabele bij renovatie.  

6.1 Renovatie in bewoonde staat 

De renovatie- en onderhoudswerkzaamheden 
die in dit renovatievoorstel beschreven staan, 
kunnen in bewoonde staat uitgevoerd worden. 
Dat betekent dat u tijdens de renovatie in uw 
woning kunt blijven wonen. Een renovatie geeft 
overlast voor u als bewoner. We beperken de 
overlast zoveel mogelijk.  

6.2 Maatwerk  

Voor bewoners met een medische indicatie 
(afgegeven door een medisch en onafhankelijk 
specialist) zoeken we in goed overleg een 
maatwerkoplossing. Dit geldt dan voor de tijd 
dat er werkzaamheden zijn in de woning. Voor 
de werkzaamheden aan de buitenzijde is dat 
niet nodig.  

6.3 Vergoeding voor overlast 

Voor de overlast die u heeft door de uitvoering 
van de werkzaamheden, geeft Portaal een 
eenmalige overlastvergoeding van € 140,--. 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Bewonersbegeleiding  

Voor, tijdens en na de renovatie is de 
bewonersbegeleiding van De Variabele 
aanwezig en een bewonersbegeleider van 
Portaal bereikbaar.  

 
De bewonersbegeleider van De 
Variabele is voor u hét 
aanspreekpunt voor alle vragen 
over dit renovatieproject. 
 
We vinden het belangrijk dat u persoonlijk 
antwoord krijgt op uw vragen. Waar nodig 
zoeken we samen met u naar passende  
oplossingen voor uw zorgen.  
 
 
 
Heeft u begeleiding? Bijvoorbeeld van het 
wijkteam van de Gemeente of van een 
zorginstelling? Wilt u contact opnemen met uw 
begeleiding en vragen of deze aanwezig kan zijn 
bij de huisbezoeken. Zo kunt u samen kijken 
wat er op u afkomt en of u extra ondersteuning 
nodig heeft. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 Welkom thuis 

 

 
 

7. Instemmingsprocedure   
 
Om met de aanpak te starten hebben we uw instemming nodig. Portaal en De Variabele voeren de 
instemmingsprocedure uit. Ons doel is dat iedereen een stem uitbrengt. Hoe werkt dit?  
 
Stap voor stap: 

1. U ontvang dit renovatievoorstel met 
een begeleidende brief.Lees de 
informatie goed door en noteer uw 
vragen. Uw vragen kunt u stellen tijdens 
de informatiemarkt / spreekuur. 

2. Na de informatiemarkt /inloop 
spreekuur komen we ook bij u thuis 
langs om alles door te spreken.  

3. U ontvangt bij de informatiemarkt / 
inloop spreekuur de akkoordverklaring. 
Hierop kunt u aangeven of u akkoord 
bent. Een voorbeeld hiervan staat op de 
volgende bladzijde van dit 
renovatievoorstel. 

4. Als u niet in de gelegenheid bent de 
informatiemarkt te bezoeken, neem 
dan contact met ons op en we zorgen 
dat u een akkoordverklaring van ons 
ontvangt.  

5. U kunt de akkoordverklaring inleveren 
bij de informatiemarkt of tijdens het 
huisbezoek bij de bewonersbegeleider.  

6. Uiterlijk maart ontvangt u een brief met 
de uitslag. 

7. Daarna gaat een bezwaarperiode in van 
8 weken( zie hieronder). Wij verwachten 
u begin mei te kunnen vertellen of de 
renovatie definitief doorgaat.   

 
Wanneer kan de renovatie worden 
uitgevoerd?  
De werkzaamheden uit dit voorstel gaan door 
wanneer 70% of meer van de bewoners met 
het renovatievoorstel akkoord gaat. Het 
voorstel wordt dan redelijk geacht. Op dat 
moment zijn alle bewoners, ook als u tegen of 
niet heeft gestemd, volgens de wet aan het 
projectvoorstel gebonden. Natuurlijk is dit 
onder voorbehoud van financiering en het 
afgeven van vergunningen. 
 
Is het belangrijk dat ik mijn stem uitbreng? 
Ja, want iedere stem telt. Lees, vooraf dat u uw 
stem uitbrengt, dit boekje goed door. Ons 
advies is om ook naar het inloop spreekuur te 
komen. Een beeld zegt vaak veel. Heeft u 
vragen of zorgen? Deel ze met ons, we komen 
graag langs of bellen met u om uw vragen te 
beantwoorden. We denken graag met u mee 
om te kijken hoe we de renovatie het best 
samen kunnen doen. 
 

Ik ga op vakantie en nu?  
U kunt op afstand uw stem uitbrengen of u 
machtigt iemand om uw stem uit te brengen. 
 
Wanneer treedt het sociaal plan in werking?  
Het renovatievoorstel (dit boekje) treedt in 
werking na de datum dat wij u schriftelijk 
hebben geïnformeerd dat de renovatie 
doorgaat. 
 
Ik wil geen renovatie, wat kan ik doen?  
Heeft u tegen gestemd en is meer dan 70% 
gehaald? Na de brief met de uitslag van de 
stemming over de renovatie die u ontvangt van 
Portaal kunt u binnen 8 weken naar de rechter 
gaan. U kunt de rechter vragen of het 
renovatievoorstel voor u niet redelijk is.  
 
Wanneer minder dan 70% van de zittende 
bewoners instemt, wordt alleen het nodige herstel 
van houtrot gedaan en buitenschilderwerk 
uitgevoerd.    
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8. Projectteam  
 
8.1   Bewonersbegeleiding  
Voor, tijdens en na de renovatie is de bewonersbegeleiding van De Variabele aanwezig en de 
bewonersbegeleider van Portaal bereikbaar. 
 

De bewonersbegeleiding van De 
Variabele is voor u hét 
aanspreekpunt voor alle vragen 
over dit renovatieproject. 
 
We vinden het belangrijk dat u persoonlijk 
antwoord krijgt op uw vragen. Waar nodig 
zoeken we samen met u naar passende 
oplossingen voor uw specifieke situatie. 

8.2   Spreekuur 
Tijdens de werkzaamheden is er wekelijks een 
spreekuur. De bewonersbegeleiding van zowel 
De Variabele als Portaal beantwoordt dan graag 
uw vragen over de renovatie. Heeft u liever dat 
de bewonersbegeleider bij u langskomt? Bel 
dan voor een afspraak.  

8.3  Projectteam 
Het projectteam bestaat uit, Portaal en De 
Variabele met haar partners. We stellen u graag 
voor aan de belangrijkste contactpersonen van 
het Projectteam. 
 
We spannen ons gezamenlijk in om goed werk 
te leveren. Een goed onderling contact bij de 
uitvoering van de werkzaamheden vinden we 
belangrijk. Bent u toch niet tevreden of 
ontstaan er problemen, dan horen wij graag 
van u. Wij lossen eventuele problemen zo snel 
mogelijk op. 
 
 

Mathieu van Bemmel – uitvoerder  
[De Variabele] 

De uitvoerder is 
verantwoordelijk voor de 
dagelijkse aansturing en 
uitvoering van het werk. 
Hij zorgt voor de juiste 
technische kwaliteit en dat 
alles volgens planning en 
afspraak gebeurt. 

 
Ruth Ebisch – bewonersbegeleiding  
[De Variabele] 

Voor u als bewoner is de 
bewonersbegeleider van 
De Variabele het eerste 
aanspreekpunt. Zij is de 
spin in het web en 
begeleidt u door de 
onderhoudswerkzaam-
heden heen. U kunt bij 
haar terecht voor alle 
vragen die met het 

onderhoudsproject te maken hebben.  
 
Bep Kosse – Bewonersbegeleider  
[Portaal] 

Heeft u vragen voor 
Portaal over de 
renovatie?  
Neem dan contact op 
met Bep Kosse, 
bewonersbegeleider  
06 -51947764  
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Belangrijke 
telefoonnummers  
  
 
 
We spannen ons gezamenlijk in om goed werk te leveren. Een goed onderling contact bij de uitvoering 
van de werkzaamheden vinden we belangrijk. Bent u toch niet tevreden of ontstaan er problemen, dan 
horen we graag van u. We lossen eventuele problemen zo snel mogelijk op. 
 
Tijdens de werkzaamheden kan zich altijd wat voordoen, waardoor er direct actie moet worden 
ondernomen. Doet dit zich voor, neemt u dan direct kontakt op met de bewonersbegeleiding van De 
Variabele. 
 
Portaal 

Uiteraard blijft Portaal betrokken en zichtbaar in de wijk. Met vragen die niet over de renovatie gaan, 
maar bijvoorbeeld over overlast of beheer in uw wijk, kunt u terecht bij het klantcontactcentrum van 
Portaal of bij de beheerder leefomgeving. 

 

 



 
 

 
 Welkom thuis 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bewonersbegeleider Ruth Ebisch 
(tijdens werkuren, behalve op dinsdagmiddag, 

woensdag en donderdagmiddag) 
 

06 - 51 09 15 11 
 

rebisch@devariabele.nl 
 

Bij calamiteiten ná 16:30 uur 
 

0800 – 7107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wanneer u vragen heeft aan Portaal over de 
renovatie kunt u contact opnemen met Bep 

Kosse, bewonersbegeleider van Portaal. 
 

Met vragen die niet over de renovatie gaan, 
maar bijvoorbeeld over overlast of beheer in 

uw wijk, kunt u terecht bij de klantenservice van 
Portaal of bij de beheerder leefomgeving. 

 
Kijk op www.portaal.nl of bel met 

 
0800 – 767 82 25 

 
Met een mobiele telefoon belt u 

 
0318 – 89 89 89 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


