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Inleiding
Na de aankoop van uw woongebouw hebben we gekeken naar 
welke verbeteringen nodig zijn. Die willen we gaan uitvoeren. Het 
doel is een vernieuwde en veilige woning die aansluit bij de eisen 
van nu. Met betere isolatie, meer comfort en veiligheid. 

Dat willen we bereiken met de renovatie van uw 
woning en de andere 79 woningen aan de Prins 
Hendriklaan 5 - 101 t/m 605 in Soest. Ook pakken 
we de algemene ruimten, de bergingen, de garages 
en de bedrijfsruimte aan. We willen onderhoud 
uitvoeren en tegelijkertijd een paar verbeteringen 
aanbrengen. Daarom ontvangt u van ons deze 
brochure.

In deze brochure leggen we u de plannen uit. 
U kunt op uw gemak lezen wat we voorstellen. 
U leest welke maatregelen we gaan uitvoeren, 
wanneer de werkzaamheden zijn gepland, hoe 
lang de werkzaamheden duren en welke overlast u 
kunt verwachten. Ook leest u wat wij doen om de 
overlast te verminderen. U leest wat u van ons kunt 
verwachten maar ook wat wij van u verwachten. 

Instemming 
Voor het aanbrengen van de verbeteringen 
hebben we uw instemming nodig. Tenminste 70% 
van de huishoudens moet hier ‘ja’ tegen zeggen. 
Wij noemen dit een ‘draagvlakmeting’. Wij vinden 
het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten en 
waar tegen u ‘ja’ of ‘nee’ zegt. In dit boekje vindt u 
de informatie om een goede keuze te maken Voor 
het uitvoeren van onderhoud is uw toestemming 
niet nodig. Dat mogen we altijd uitvoeren.

Draagvlakmeting 
U ontvangt tijdens het huisbezoek een formulier 
voor de draagvlakmeting (en als u daar niet bent 
per post). In hoofdstuk 6 leest u hier meer over. 

In dit informatieboekje staat zo goed mogelijk 
beschreven hoe de werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Daarnaast heeft u de modelwoning 
bezocht. Daar ziet u het resultaat van de 
werkzaamheden. Ook laten we enkele keuzes 
zien die u kunt maken voor de badkamer, toilet 
of keukenvernieuwing. Wilt u nog een keer kijken? 
U kunt met Aad Visser een afspraak maken. Zijn 
gegevens staan in hoofdstuk 7.

Vragen
We hopen dat u een goed beeld krijgt van de 
aanpak. Er staat veel informatie in deze brochure. 
Zijn er dingen niet duidelijk of wilt u het nog een 
keer horen? Kom gerust langs op het spreekuur of 
bel ons dan komen we bij u langs. 
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1. De werkzaamheden
De oude eigenaar van het gebouw heeft 
weinig onderhoud uitgevoerd. Daardoor zijn 
achterstanden ontstaan. Dat geldt voor het gehele 
gebouw maar ook voor de woning waarin u woont. 
De woningen voldoen niet aan de eisen van deze 
tijd. U kunt hierbij denken aan brandveiligheid, 
installaties, isolatie en toegankelijkheid. Daarnaast 
zijn bijna alle keukens, badkamers en toiletten 
verouderd. Onze inspectie en de gesprekken met 
bewoners bevestigen dit. 

Ook hebben we gekeken of en hoe alle ruimten 
worden gebruikt. Een deel van de ruimten 
wordt niet of nauwelijks gebruikt. Portaal wil 
daarom vier extra woningen maken op de plek 
van de logeerwoningen, de biljartkamer en de 
zusterkamer. In de modelwoning kunt u zien hoe 
de plattegrond van deze woningen wordt. 

Op verzoek van bewoners wordt een nieuwe 
logeerwoning in de nieuwbouw gemaakt. Zo blijft 
het mogelijk om gasten te laten logeren.

Wat is het resultaat?
Een energiezuinigere, veilige en comfortabele 
woning. Uw woning gaat van energielabel D naar 
label A. Het binnenklimaat in uw woning verbetert 
en uw stookkosten gaan omlaag.

We willen in ieder geval de volgende maatregelen 
aan en in uw woning uitvoeren. Het grootste 
gedeelte van de maatregelen betreft onderhoud, 
een klein deel is een verbetering van uw woning 
en het woongebouw. Voor dit deel is ‘draagvlak’ 
van de bewoners nodig. Het onderhoud aan uw 
woning wordt sowieso uitgevoerd. 

GROOT ONDERHOUD (wordt uitgevoerd) RENOVATIE (instemming)

Aan de buitenkant van uw woning
• Reparatie metselwerk en voegen
• Postkasten en bellentableau plaatsen in de centrale 

hal
• Asbest langs bergingskozijnen wordt afgeschermd

In uw woning
• Alle badkamers worden vervangen
• Warmwaterleidingen worden vervangen
• Schachten inclusief water- en rioolleiding worden 

vervangen 
• Verlaagde koven in keuken, en gang en verlaagd 

plafond in badkamer voor nieuwe leidingen, soms in 
de slaapkamer

• Keukens en toiletten vervangen waar nodig
• Kozijnen en deuren van de woningtoegang en 

meterkast in de gang worden vervangen in verband 
met brandveiligheid

• Elektra wordt gecontroleerd en oude stoppenkasten 
worden vervangen

• Rookmelders geplaatst (varieert per woning) 
• Bestaande intercom wordt vervangen door videofoon

Algemene ruimtes/portieken
• Vloerbedekking in corridor en gangen wordt 

vervangen door duurzaam PVC 
• Schilderwerk voordeuren in Aanpassingen aan 

brandwerende voorzieningen 
• Vervangen kozijnen en glas bij recreatiezaal en 

fysiopraktijk

Aan de buitenkant van uw woning
• Gevels en dak isoleren
• Het plaatsen van zonnepanelen 
• Extra parkeergelegenheid aan de zuid/west zijde van het 

gebouw

In uw woning
• Van collectieve naar individuele watervoorziening
• Plaatsen van warmtepompboiler in een bestaande kast of 

in een te maken kast of op de plek van het oude toilet
• Ventilatieroosters in de gevelkozijnen 
• Vervangen mechanische ventilatie in de keuken en 

badkamer
• Vergroten badkamers waar mogelijk door integreren 

toilet en/of inbouwkasten  

Algemene ruimtes/portieken
• Isolerend plafond aanbrengen in de bergingen en 

garages 
• Logeerwoning wordt omgebouwd tot woningen
• Biljartkamer wordt verbouwd tot woning 
• Oude zusterwoning (opslag) wordt verbouwd tot woning 
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1.1 Werkzaamheden in 
uw woning
Badkamer 
In (bijna) alle woningen worden de badkamers 
compleet vervangen. Dit heeft te maken met de 
slechte leidingen en het vervangen van het riool. 
Uw douchebak komt niet meer terug, zodat u geen 
opstap meer heeft in de badkamer. 

De badkamer wordt helemaal vernieuwd, inclusief 
nieuw sanitair, douchekop, spiegel en kranen. De 
tegels worden met voorzetwanden aangebracht. 
De nieuwe wandtegels in de badkamer lopen door 
tot aan het plafond. Het plafond wordt verlaagd 
en gesausd met schimmelwerende verf. In de 
modelwoning kunt u zien hoe het kan worden. 
Door de aansluiting en de variatie in badkamers 
wordt per appartement bekeken hoe de badkamer 
wordt aangepakt. In de modelwoning krijgt u een 
indruk van de afwerking. 

Vergroten badkamer lage vleugel
Door het vervangen van alle badkamers is ook 
gekeken hoe we de badkamers geschikter 
kunnen maken voor bijvoorbeeld het verlenen 
van zorg of om makkelijker te kunnen draaien. 
Wat dit betekent verschilt per plattegrond. In de 
modelwoning kunt u zien wat dit voor een woning 
betekent en kunt u een plattegrond van uw woning 
meenemen. 

Bij de badkamers in de lage vleugel worden 
de huidige kastenwand van de slaapkamer bij 
de badkamer getrokken. U ontvangt hiervoor 
een tegemoetkoming voor een andere kast, zie 
hoofdstuk over financiële gevolgen. 

Waar mogelijk worden het toilet bij de badkamer 
getrokken.

Heeft een badkamer die jonger is dan vijf jaar en 
in goede staat is? De badkamer wordt behouden 
en op een aantal punten aangepast, zodat de 
leidingen aansluiten bij de woningen boven en 
beneden u. Wat dit voor u betekent, wordt met u 
besproken in een persoonlijk gesprek. Tijdens de 
inloopuren kunt u hiervoor een afspraak maken.

Toilet
Bijna alle toiletten worden vernieuwd. Dit duurt 
ongeveer tien werkdagen. De toiletten die worden 
vernieuwd worden hangend. Een voorbeeld kunt u 
zien in de modelwoning. Wanneer uw toilet wordt 
vernieuwd krijgt u een tijdelijke wc.

WMO-aanpassingen
Heeft u in het toilet of in de douche een WMO-
aanpassingen? De aannemer haalt deze weg en 
plaatst deze weer terug in de nieuwe badkamer of 
het toilet. 

Keuken vervangen
Wanneer de keuken verouderd is of niet meer 
functioneert, gaan we die vervangen. Een nieuwe 
keuken bestaat uit drie bovenkastjes en drie 
onderkastjes. Wanneer de kasten niet naast elkaar 
passen wordt een hoekopstelling gemaakt. De 
nieuwe wandtegels komen boven het aanrechtblok 
tot 1,50 meter vanaf de vloer (tot onderkant 
bovenkastjes). Inclusief de opstelplaats voor een 
kookplaat. De muur boven het tegelwerk wordt wit 
gesausd. 

Wilt u de keuken uitbreiden met extra kasten 
of apparatuur? Dit is tegen bijbetaling mogelijk. 
Hierover ontvang u later meer informatie. Wat u 
extra koopt is uw eigendom. 
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Geen vervanging
Wilt u niet dat uw keuken vervangen wordt? Dit 
kunt u aangeven aan de bewonersbegeleider. 
Houd er rekening mee dat er dan nog steeds in uw 
keuken wordt gewerkt, zoals werk aan de leidingen, 
mechanische ventilatie en nieuwe wateraansluiting.

Keuzes en opties voor bewoners
We willen graag dat uw woning echt uw thuis wordt. 
We bieden u daarom keuzemogelijkheden in de 
afwerking van uw keuken, badkamer en toilet. Denk 
aan keuze in de afmeting en kleur van de tegels, het 
aantal keukenkasten en aanrechtblad. Het standaard 
keuzepakket is kosteloos. Extra opties zijn tegen 
bijbetaling mogelijk. 

We maken een voorbeeldwoning, waarin u kunt zien 
welke keuzes er zijn. U wordt uitgenodigd voor een 
keuzemoment na het behalen van draagvlak. Van 
tevoren sturen we u een keuzebrochure. 

Nieuwe waterinstallatie 
Er komen regelmatig lekkages voor aan de 
waterleidingen. Onderzoek wijst uit dat het 
leidingnet aan vervanging toe is. Daarom gaan we via 
de meterkasten een compleet nieuw waterleidingnet 
aanleggen naar elke woning. Deze nieuwe installatie 
wordt voorzien van watermeters. Nadat de 
watermeter is geplaatst wordt het water ook door 
Vitens bij u in rekening gebracht. 

Verlaagde plafonds
Door het aanpassen van de leidingen wordt waar 
nodig het plafond in de keuken verlaagd. In de 
gangen wordt het plafond geheel of gedeeltelijk 
verlaagd net als af en toe in een slaapkamer en 
in de badkamer wordt het plafond altijd verlaagd 
aangebracht. In de modelwoning kunt u zien hoe dat 
eruit komt te zien.

Het deels verlaagde plafond in de gang
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Warm water met warmtepomp 
Het warme water in het gebouw wordt nu 
opgewekt met aardgas. Deze installatie komt te 
vervallen. Het warme water wordt straks in uw 
woning opgewerkt met een warmtepompboiler. 

De warmtepomp wordt in een kast geplaatst 
en van hieruit komen nieuwe leidingen door de 
woning. Afhankelijk van het woningtype wordt 
de boiler in een bestaande kast of een nieuw te 
maken kast geplaatst. In de meeste situaties is 
deze kast vanuit de hal bereikbaar, in een enkele
situatie wordt een kast in een verblijfsruimte
opgesteld. Op de plattegrond van uw woning kunt 
u zien waar deze bij u komt. In de modelwoning 
kunt u zien waar de pomp in deze woning is 
ondergebracht en waar de nieuwe leidingen gaan 
lopen.

De warmtepompboiler maakt een zacht zoemend 
geluid dat te vergelijken is met het geluid van een 
moderne koelkast.

Ventilatie
Uw woning krijgt mechanische ventilatie. Hiervoor 
worden ventilatieroosters in de balkonkozijnen 
aangebracht. In uw woning komen nieuwe of extra 
afzuigpunten voor het verversen van de binnen 
lucht. Deze afzuigpunten worden met een kanaal 
met elkaar verbonden. Een indruk wat dit voor uw 
woning betekent kunt u in de modelwoning krijgen. 

 Ventilatieroosters
Om gezonde verse lucht in de woning aan 
te voeren worden ventilatieroosters in de 
balkonkozijnen aangebracht. In de modelwoning 
kunt u zien hoe deze eruit zien. 

Vervangen toegangsdeuren van uw woning
Om de brandveiligheid te verhogen worden de 
toegangsdeuren en de kozijnen tot uw woning 
vervangen en geschilderd. Het gaat om de deur 
van uw woning en de deur van de meterkast. Op 
de afbeelding kunt u zien hoe het wordt en in de 
modelwoning. De brievenklep van uw woning komt 
te vervallen omdat dit niet voldoende brandveilig 
is. In de centrale entree krijgt u een nieuw postvak. 
De nieuwe kleur van de kozijnen is wit en de 
deuren worden keizer grijs.

Elektra en rookmelders
De elektrische installatie van de woning wordt 
gekeurd. Het aantal groepen wordt minimaal 
uitgebreid tot 5 groepen. Een deel van de 
groepenkasten blijft behouden en deel wordt 
vervangen. Dit hoort u tijdens de warme opname. 
De wasmachine krijgt een aparte groep en we 
maken een aparte aansluiting zodat u elektrisch 
kunt koken als u wilt. In elke woning worden twee 
rookmelders geplaatst. De rookmelders komen 
aan het plafond in de gang en de woonkamer.
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1.2 Werkzaamheden buiten 
uw woning 
Gangen
De gangen waar de woningen aan liggen, krijgen een nieuwe PVC-vloer. Ook brengen we in deze gangen 
nieuwe ledlampen aan. In overleg met de klankbordgroep wordt de kleur afgestemd.

Brandveiligheid 
Het gebouw waarin u woont is gebouwd volgens de voorschriften die toen van kracht waren. Vandaag de 
dag gelden andere eisen voor brandveiligheid en dan gaat het vooral om de scheiding van woningen en 
gangen. 

Videofoon 
De bestaande wandtoestellen in de woningen worden vervangen door een videofoon. Door deze installatie 
kunt u zowel zien als spreken met bezoekers die zich melden bij de hoofdentree. Op deze manier wordt 
het gebouw beter beveiligd tegen ongewenste bezoekers. 
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1.3 Duurzaamheid en 
isolatiemaatregelen
 Duurzaamheid vinden wij erg belangrijk. Het 
verduurzamen van het gebouw is niet alleen goed 
voor het milieu, het bespaart u ook energie en 
daardoor geld. De volgende aanpassingen doen 
we om het gebouw duurzamer te maken. 

Isolerend plafond in berging en garage
Onder het bestaande betonnen plafond van de 
bergingen en de garages wordt een geïsoleerd 
plafond aangebracht. Hierdoor is de vloer van de 
eerste woonlaag in het gebouw beter geïsoleerd.

Nieuwe dakbedekking 
Het platte dak van de hoogbouw en de 
recreatieruimte wordt vervangen. We vervangen 
de dakbedekkingen van de aanwezige platte daken 
van het woongebouw door nieuwe dakbedekking 
met daaronder een laag hoogwaardige isolatie. Dit 
gebeurt vanaf de buitenkant. 

Gevels isoleren
Om de gevels te isoleren, brengen we van buitenaf 
isolatiemateriaal aan in de spouw. Dat is de 
ruimte tussen de binnen- en buitenmuur. Het 
isolatiemateriaal (korrels) blazen we in de spouw, 
via kleine gaatjes in het voegwerk. Daarna maken 
we het voegwerk weer netjes dicht, zodat de 
gaatjes niet meer zichtbaar zijn. Uw woning voelt 
hierna comfortabeler aan. 

Vleermuizen
Het isoleren van de gevels gebeurt als een van 
de laatste werkzaamheden. Dit heeft te maken 
met de aanwezigheid van vleermuizen in de 
spouwmuur. Vleermuizen zijn een beschermde 
diersoort en daarvoor moeten we eerst speciale 
vleermuiskasten tegen de gevel maken waarna we 
na een tijd de spouwmuur kunnen isoleren. 

Reparatie metselwerk en voegen
Waar nodig wordt het metselwerk en voegwerk 
gerepareerd. Afhankelijk van de vleermuispopulatie 
kan deze bewerking samenvallen met het isoleren 
van de gevel.

Raamkozijnen recreatieruimte vervangen
De kozijnen van de recreatieruimte zijn in slechte 
staat en slecht geïsoleerd. Daarom is het voorstel 
om de kozijnen te vervangen door nieuwe 
aluminium kozijnen met isolatieglas. Dit verhoogt 
het comfort in de recreatieruimte en komt de 
energiebesparing ten goede. 

Zonnepanelen 
Op het dak worden ongeveer honderd 
zonnepanelen geplaatst. De stroom die ze 
opwekken wordt gebruikt voor de algemene 
ruimten. Dit wordt verrekend met de servicekosten 
elektra voor de algemene ruimten. Meer informatie 
hierover vindt u op verderop in deze brochure bij 
de servicekosten.

Extra woningen 
Voor ruimten die weinig worden gebruikt is 
gezocht naar een nieuwe invulling. Hierdoor wordt 
de biljartkamer, de logeerwoningen en de oude 
zusterwoningen omgebouwd naar vier nieuwe 
woningen. Door deze uitbreiding komen er vier 
parkeerplaatsen bij. 

Asbestsanering
In sommige woningen moeten we in de hal 
asbest verwijderen. U hoort een paar weken 
voor de start in uw woning van ons of dit voor uw 
woning geldt. Als dat zo is dan kunt u tijdelijk geen 
gebruik maken van uw woning. Dit is alleen tijdens 
werkuren. U kunt dan gebruik maken van de 
rustwoning. Aan het einde van de werkdag wordt 
uw woning, na officiële controle, weer vrijgegeven.
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1.4 Overlast 
Renovatie en overlast gaan hand in hand. 
Verbeteren lukt alleen met bouwen en verbouwen. 
Hieronder leest u welke overlast u kunt 
verwachten. 

• Lawaai van boren en breken bij vervanging 
van badkamer, keuken en toilet en 
toegangsdeuren

• Lawaai van boren bij het vervangen van de 
waterleidingen in de hele flat

• Lawaai van boren bij de gevelisolatie, het 
isoleren van de bergingen en garages

• Steigers om de woningen en vaklieden die bij u 
naar binnen kunnen kijken

• Vaklieden in uw woningen en in de gangen
• Vaklieden die uw woning in- en uitlopen
• Werkmateriaal in uw woning en in de gangen 

tijdens het werk
• Geluid van werk van uw buren, boven en 

beneden
• Stof 
• Tijdelijk geen keuken toilet of douche (zie 

het volgende hoofdstuk voor informatie over 
tijdelijke voorzieningen)

• Vaklieden die vroeg beginnen met werken
• Bouwen van vier nieuwe woningen in de flat
• Afdekken en verplaatsen van uw spullen 
• Extra schoonmaken van uw woning
• Dingen die onbedoeld fout gaan omdat het 

mensenwerk is
• Soms verschuiven van afspraken omdat 

dingen anders lopen dan verwacht
• Ongeveer 14 maanden voor de hele flat aan 

het werk en herstel van de tuin
• Op sommige momenten geen stroom en/of 

warm of stromend water
• Het tijdelijk leeg maken van uw berging
• Her toegankelijk maken van de werkruimte in 

uw woning voor de werkzaamheden
• Het veilig opbergen van uw waardevolle 

spullen

Gelukkig is dit tijdelijk, maar het komt allemaal 
voorbij tijdens werkzaamheden.
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2. Tijdens de uitvoering
U kunt tijdens de werkzaamheden in uw woning 
wonen. Dit noemen we een renovatie in bewoonde 
staat. Dit komt omdat uw slaapkamer en 
woonkamer nagenoeg niet wordt verbeterd. 

• Wordt uw badkamer vervangen dan kunt u 
gebruik maken van een douchewoning in de 
flat

• Wordt uw keuken vervangen dan krijgt u een 
tijdelijke, mobiele keuken

• Wordt uw toilet vervangen dan kunt u gebruik 
maken van een tijdelijke wc, een droogtoilet

Aan het einde van de werkdag vegen de werklieden 
de plekken waar ze gewerkt hebben in uw woning 
weer aan.

Logeerwoning
U kunt gebruikmaken van een logeerwoning in 
de flat. Dit is een woning die compleet wordt 
ingericht. U kunt hier dan tijdelijk wonen. Zo heeft 
u minder overlast, zoals stof en vaklieden die in- 
en uitlopen. En een werkende douche, keuken 
en toilet binnen handbereik. Wanneer u hiervan 
gebruikt wilt maken, kunt u dit aangeven bij de 
bewonersbegeleider. 

Het gebruik van de logeerwoningen is kosteloos. 
De huur van uw eigen woning loopt door. Gas, 
water en licht en internet van de tijdelijke woning 
is voor rekening van Portaal. U hoeft voor deze 
woningen alleen uw eigen beddengoed en kleren 
mee te nemen. 

mobiele keuken
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Rustwoning
Blijft u in uw woning tijdens de renovatie en wilt 
u even uit de verbouwing weg? Daarvoor wordt 
een gezamenlijke rustwoning ingericht. Deze is 
dagelijks open en hier kunt u tv kijken, wat lezen, 
koffie- en theedrinken. 

Voorbereidingen door uzelf
Wij vragen u, zoals u eerder hebt kunnen lezen, om 
dingen leeg te maken, te verzetten of af te dekken 
of weg te halen als het in de weg hangt. Zaken die 
nodig zijn om de vaklieden ruimte te geven voor 
hun werk. Denk hierbij aan:
• Leegruimen badkamer
• Leegruimen keuken
• Leegruimen toilet
• Leegruimen gang
• Leegruimen berging
• Leegruimen inpandige kasten
• Mogelijk verplaatsen van delen van uw 

meubilair
• Mogelijk loshalen van lampen en schilderen

U krijgt nog een apart uitvoeringsboekje. Daarin 
kunt u lezen wat u wanneer leeg moet hebben. 
Wanneer u daarvoor hulp nodig heeft, kunt u dit 
aangeven bij de bewonersbegeleider. Vraag vooral 
hulp.

Mocht u te weinig opbergruimte in uw woning 
hebben voor deze spullen dan kunt u dit aangeven 
bij de bewonersbegeleider. Uw spullen kunt u dan 
tijdelijk opslaan. Houd er rekening mee dat u een 
paar weken niet bij deze spullen kunt. 

Voor het leegruimen van uw berging krijgt u tijdelijk 
een andere mogelijkheid om uw spullen op te 
slaan. Wanneer de spullen zijn opgeslagen kunt u 
er tijdelijk mogelijk niet bij.

Afdekmateriaal
Om uw spullen op te bergen en af te dekken 
ontvangt u van de bewonersbegeleider 
afdekplastic en dozen. De dozen kunt u na gebruik 
weer inleveren. 

Eindschoonmaak
Als uw woning klaar is wordt de badkamer, 
vloer en de ramen schoongemaakt. Heeft u een 
nieuwe keuken of toilet? Dan wordt deze ook 
schoongemaakt. Dan nog zult u merken dat er stof 
in uw woning ligt. Houd dus rekening met een keer 
goed extra schoonmaken na afloop.

Als u niet thuis bent
Om de uitvoering vlot te laten verlopen, is het 
belangrijk dat de aannemer op de geplande dagen 
in uw woning kan. Wilt u ervoor zorgen, eventueel 
met behulp van familie, buren of vrienden, dat 
uw woning op de geplande werkdagen vanaf 
7.30 uur toegankelijk is voor de werklieden? Als u 
verwacht dat dit niet lukt, kunt u de aannemer de 
sleutel geven. Als u de aannemer de sleutel geeft, 
vragen we u ervoor te tekenen. De aannemer gaat 
zorgvuldig om met uw sleutel.

Bouwplaats en parkeren
Om het werk goed uit te kunnen voeren is een 
bouwplaats nodig. Dat zijn een paar bouwketen 
voor de uitvoerder, bouwvakkers en opslag van 
materiaal. De bouwplaats komt in de tuin. De tuin 
wordt weer hersteld als de bouw klaar is. 

De vaklieden parkeren niet op de parkeerplaats 
van de flat. In de tuin wordt een tijdelijke 
parkeerplaats gemaakt voor de vaklieden.

Werktijden
De aannemer werkt van maandag tot en met 
vrijdag tussen 7.30 en 16.00 uur. 
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Huisdieren
Als u huisdieren heeft, waarvan u verwacht 
dat ze overlast van de werkzaamheden in uw 
woning zullen hebben, zorgt u dan zelf voor een 
logeeradres.

Tijdelijke voorzieningen 
• We zorgen dat er altijd één watertappunt en 

één afvoerpunt bruikbaar is. De aansluiting is 
voor koud water. Het kan zijn dat er overdag 
tijdelijk geen water is.

• We werken zo stofvrij mogelijk. Een looppad 
op de vloer wordt aangelegd met stevige 
bescherming (stucloper). U krijgt van de 
aannemer afdekfolie zodat u uw meubels kunt 
beschermen.

Onvoorziene schade of klachten
Soms raakt iets beschadigd tijdens 
werkzaamheden. Dat is heel vervelend. 
Uiteraard geldt dat de aannemer is verzekerd 
voor (onvoorziene) schade die ontstaat aan uw 
eigendommen in en om uw woning. Wij vragen u 
om een schade zo snel mogelijk (liefst dezelfde 
dag) telefonisch of per mail te melden bij de 
aannemer. Maak zelf ook foto’s. Na ontvangst van 
uw schademelding of klacht neemt de uitvoerder 
met u contact op over de afhandeling.

Voor een deel kunt u ook zelf schade voorkomen 
door waardevolle spullen op te bergen en 
ervoor te zorgen dat de aannemer voldoende 
vrije werkruimte heeft. De aannemer en/of 
bewonersbegeleider informeert u voorafgaand aan 
de werkzaamheden schriftelijk en mondeling over 
de voorzorgsmaatregelen, die u zelf moet nemen. 
Als u die niet opvolgt en er ontstaat schade, dan 
bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. 

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) 
Er zijn huurders die veranderingen of zelf 
voorzieningen in hun woning hebben aangebracht. 
Dit noemen wij een ZAV. Als het vanwege de 
werkzaamheden nodig is dat de ZAV verwijderd 
moet worden gaan wij met u in overleg. U 
kunt hierbij denken aan muurbeugels en 
douchewanden.
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3. Planning 
Wanneer 70% of meer van alle huishoudens instemt met het verbetervoorstel gaat de uitvoering door. 
De aannemer start in het tweede kwartaal van 2020 met de voorbeeldwoningen en na de zomer met 
de woningen in de hoge vleugel. Dit is ook afhankelijk van vergunningen die moeten worden verleend, 
besteltermijnen van materialen, flora en fauna, nutsvoorzieningen en het definitieve akkoord van het 
bestuur van Portaal. 

De uitvoering start bij de hoge vleugel en 
vervolgens wordt de lage vleugel aangepakt. De 
hoge vleugel start na de zomervakantie 2020 en de 
lage vleugel start in januari 2021. 

De nieuwbouw wordt in de tijd van de lage vleugel 
opgestart en grotendeels uitgevoerd. Dit duurt 
ongeveer zes maanden. Mocht de vergunning 
van de gemeente vertraging oplopen dan start de 
nieuwbouw later. 

In uw woning
In uw woning is de aannemer ongeveer twintig 
dagen aan de slag. 

Uitvoeringsboekje
Als het draagvlak wordt gehaald (en dus minimaal 
70% van de huishoudens instemt met dit voorstel) 
krijgt u van ons een uitvoeringsboekje. U ontvangt 
dit zo’n acht weken van tevoren. Hierin staat de 
datum waarop wij in uw woning beginnen. In 
het boekje staat ook wat er per dag gebeurt. De 
aannemer neemt vooraf het uitvoeringsboekje met 
u door.

1 64

5

3 2

7 8 9 10 11 12 13 14
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Stappenplan na draagvlak
Dit gebeurt er nadat minimaal 70% van de huishoudens heeft ingestemd met de verbetering van het woongebouw 
en de woningen. 

Voorlopige planning en route
De planning is van veel factoren afhankelijk en is daarom onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. 

Ongeveer twaalf weken 
voordat we bij u starten

Ongeveer twee weken 
voordat we bij u starten

Een paar dagen 
voordat we bij u starten

Huisbezoek
We nemen met u de geplande werkzaamheden in uw woning door. 
We maken met u specifieke afspraken over wat er in uw woning moet 
gebeuren. 

• wat kan blijven zitten en wat niet 
• of er bij u sprake is van maatwerk 
• welke ondersteuning u nodig heeft
• of u gebruik wilt maken van een logeerwoning
• persoonlijke situatie die van belang is voor de uitvoering
• welke vragen u nog heeft

U hoort de verwachte startdatum voor de werkzaamheden in uw woning. 

Als u het fijn vindt, nodigt u een familielid, ondersteuner of kennis uit om bij 
het gesprek aanwezig te zijn. Twee horen meer dan een. 

Keuzegesprek 
U wordt uitgenodigd om een keuze te maken voor de afwerking van uw 
badkamer/keuken of toilet. 

Dagplanning
Deze afspraken, werkzaamheden en eventuele keuzes leggen we vast in 
een zogenaamde dagplanning.

U ontvangt een brief met daarin de definitieve startdatum van de 
werkzaamheden in uw woning.

Een paar dagen voor start van de werkzaamheden in uw woning komt de 
aannemer nog even bij u langs om te kijken of alles in uw woning orde is. 
We maken foto’s en notities van uw woning. 



19



20

4. Financiële gevolgen  
Portaal rekent geen huurverhoging van deze 
aanpak. Wel passen we elk jaar per 1 juli de huur 
van onze woningen aan vanwege gestegen kosten. 
Dit staat los van dit verbetervoorstel. 

Verbetering isolatie
Op dit moment hebben de woningen een 
energielabel D of E. Na de werkzaamheden wordt 
dat een A-label. Bij gelijkblijvend gebruik kunt u een 
besparing verwachten op uw energierekening. 

Vergoedingen
U krijgt een vergoeding voor de periode dat de 
aannemer in uw woning aan het werk is. Deze 
vergoeding is driehonderd euro.

De vergoeding is een tegemoetkoming voor 
klein herstel, gebruik elektra en water tijdens 
het werk in uw woning, schoonmaak, extra hulp 
of bijvoorbeeld een keer boodschappen of een 
maaltijd laten komen. Deze vergoeding is niet van 
toepassing bij:
• Feestdagen, tijdens de periode dat uw woning 

gerenoveerd wordt
• Het oplossen van opleverpunten na oplevering 

van uw woning
• Onwerkbare dagen, overmacht of een 

calamiteit, buiten de invloed van de aannemer 
en/of Portaal om.

Gebruik water en elektriciteit
De aannemer maakt als dat nodig is voor het werk 
in uw woning soms gebruik maken van uw water 
of elektra. Dat zal niet veel zijn. In de vergoeding 
hebben we hier rekening mee gehouden. 

Badkamer lage vleugel
Wordt uw badkamer vergroot en komt daardoor 
uw inpandige kasten te vervallen? U ontvangt dan 
eenmalig een tegemoetkoming in de kosten voor 
een nieuwe kast van vijfhonderd euro.

Aan wie wordt uitbetaald en wanneer? 
Voor een vergoeding komt u in aanmerking als u 
voldoet aan de volgende eisen:
• u bent hoofdhuurder van de woning;
• u houdt uw hoofdverblijf in de woning.

De vergoeding ontvangt u na oplevering van uw 
woning en wordt overgemaakt op de rekening 
waar de huur van wordt overgemaakt.

Servicekosten 
Bij aanvang van uw contract was uw flat een 
serviceflat. Dit wil Portaal aanpassen naar een 
gewone flat met voorkeur om aan 55-plussers 
te verhuren. Dit sluit beter aan bij de sociale 
verhuurder die Portaal is. Daarom stellen we u het 
volgende pakket aan service voor met de daarbij 
behorende kosten, zie de tabel hiernaast. De 
servicekosten blijven nagenoeg gelijk, omdat in 
eerdere jaren door de vorige verhuurder al minder 
service werd geboden. 

Hiervan is een deel vast (bijvoorbeeld door 
contracten) en een deel op basis van afrekening 
aan het einde van het jaar (stookkosten en 
zonnepanelen).
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Dienstverlening
De aanpassing betekent een wijziging in de 
dienstverlening. De inzet van de huismeester en 
assistent wordt afgebouwd en op termijn gaat 
deze rol over naar een beheerder van Portaal. Het 
groenonderhoud blijft en wordt uitgevoerd door 
een nieuwe partij. Het ophalen van het huisafval 
blijft de komende tijd voor de zittende huurders. 
Voor nieuwe huurders komt dit te vervallen. Een 
aantal kostenposten brengt Portaal als sociale 
verhuurder niet in rekening en deze komen te 
vervallen. 

Zonnepanelen
Nieuw zijn de zonnepalen. De stroom die de 
panelen opwekken wordt gebruikt voor de 
algemene elektra. Portaal brengt de helft van 
de opbrengsten als kosten in rekening voor het 

Overzicht maandelijkse servicekosten 2018 Onderdeel Kosten Portaal Kosten bewoner
Glasverzekering  blijft   €         0,60 
Elektra, levering en transport  blijft   €        24,00 
Water  blijft   €         0,10 
Huismeester / Beheer  blijft Portaal  
Groen- en terreinonderhoud  blijft   €        14,70 
Lampen voor de gemeenschappelijke 
ruimten

 blijft Portaal  

Riolering, pompen  blijft   €         1,70 
Spreek-luisterverbinding  blijft Portaal  
Brandblusmiddelen  blijft   €         1,00 
Brandmeldinstallatie  blijft   €         3,00 
Aansluiting met meldkamer  blijft   €         1,00 
Data, internet, TV aansluiting  blijft   €         5,00 
Schoonmaak regiewerk  vervalt vervalt vervalt
Schoonmaak en glasbewassing  blijft   €        35,00 
Verbruiksartikelen, huur apparatuur  vervalt vervalt vervalt
Kleine herstellingen  blijft   €         5,00 
Liften  blijft Portaal  
Onvoorzien  vervalt vervalt vervalt
Zonnepanelen gemeenschappelijke 
elektra

 nieuw   €        - 4,00

Totaal servicekosten (contract)  €  90,00    €        87,10 
Voorschot stookkosten  €  87,50    €        90,00 
Totaal service- en stook kosten  € 177,50    €       171,10 

aanbrengen en onderhoud van de panelen. De 
andere helft van de opwekking wordt in mindering 
gebracht op de servicekosten. Dit wordt jaarlijks 
verrekend. De eerste inschatting is dat dit 
ongeveer vier euro is. De opbrengsten worden met 
een meter bijgehouden en kunnen variëren. 

Voorschot stookkosten
De stookkosten worden op basis van werkelijk 
verbruik aan het einde van het jaar verrekend 
met het voorschot en kunnen dus variëren. In het 
nieuwe servicekostencontract staat het voorschot 
voor uw woning. Dit varieert per woning. 

Ingang nieuwe servicekosten
De nieuwe servicekosten gaan in per 1 september 
2020. U ontvangt van Portaal dan een nieuw 
servicekostencontract. 
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5. Nieuwbouw   
Hoog Soestdijk is een fijne plek om te wonen. De 
druk op de woningmarkt in Soest is hoog. Met 
name voor ouderen is het lastiger om een woning 
te vinden. Daarom heeft Portaal gekeken of een 
extra woonlaag op de lage flats mogelijk is, zodat 
meer mensen kunnen genieten van deze plek. 
Dat is mogelijk. In totaal kunnen zeventien nieuwe 
woningen worden gebouwd op de flat, inclusief 
een nieuwe logeerwoning met twee slaapkamers. 

Gemeente
Portaal is hierover in gesprek met de gemeente. 
In de basis staat de gemeente positief tegenover 
het plan. Dit betekent dat Portaal het plan verder 
uitwerkt en een bouwvergunning indient bij de 
gemeente. 

Als de gemeente akkoord geeft op het plan, kan 
de uitvoering tussen januari 2021 en oktober 
2021 plaatvinden. Houd rekening in deze tijd 
met steigers voor de nieuwbouw rond de flat en 
bouwgeluiden. Denk aan aanvoer van materiaal, 
boren, kloppen, wandel en sleepgeluiden. De 
nieuwbouw valt grotendeels samen met de aanpak 
van het onderhoud en de verbeteringen van uw 
flat.  

Parkeren
Voor de woningen komen zeventien extra 
parkeerplaatsen, naast de parkeerplaatsuitbreiding 
voor de vier extra woningen in het gebouw. Dit 
betekent dat er totaal 21 extra parkeerplaatsen 
worden aangelegd. Wanneer de bouwvergunning 
niet wordt verleend, kan dit deel van het plan niet 
doorgaan. 

Tuin
De tuin wordt hersteld al alle werkzaamheden 
klaar zijn. In overleg met de klankbordgroep wordt 
gekeken naar een plan voor herstel en onderhoud 
van de tuin.

Waar nodig wordt tijdens de aanpak in uw 
woning alvast voorbereidingen getroffen voor 
de nieuwbouw. Zo willen we de overlast zo veel 
mogelijk voorkomen.

We informeren u verder apart over de nieuwbouw. 
Bij bewoners op de derde verdieping van de 
laagbouw komen we langs voor een huisbezoek 
als de plannen duidelijk zijn. Dit zal rond de zomer 
plaatsvinden. 

Door de nieuwbouw veranderen de huurprijs en 
de servicekosten niet.
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6. Bent u het ermee eens?   
In deze brochure leest u alles over de voorgestelde 
verbetering en onderhoud aan het woongebouw 
en uw woning. Onze bewonersbegeleider Aad 
Visser komt bij u langs. Tijdens dit bezoek staan we 
stil bij de gevolgen die de werkzaamheden voor u 
hebben.

Aan het einde van het huisbezoek en als 
u geen vragen meer heeft, ontvangt u een 
akkoordverklaring. Op dit formulier geeft u aan 
of u instemt met het plan en de gevolgen, zoals 
beschreven in dit voorstel. Het formulier kunt u 
meegeven aan Aad Visser of in de brievenbus 
doen bij nummer 111. Heeft u na het bezoek 
aan de modelwoning en na het huisbezoek nog 
vragen? Dan komen we nogmaals langs. Wilt u 
de modelwoning nog een keer zien, laat het ons 
weten.

De meting
Het formulier telt als uw stem voor de 
draagvlakmeting, hierop kunt u aangeven of u vóór 
of tegen het voorstel bent. De draagvlak wordt 
uitgevoerd voor alle bewoonde woningen. 

Na de meting
Portaal vindt het belangrijk dat er onderhouden 
verbeteringen aan uw woning plaats vindt. Wij 
hopen dat u, net als wij, deze kans graag aangrijpt 
om verbeteringen uit te voeren. Als minimaal 
70% van de huishoudens met dit voorstel 
instemt, dan gaan we zowel de onderhouds- als 
renovatiewerkzaamheden uitvoeren. Als het 
draagvlak niet is gehaald, dan voeren we alleen het 
onderhoud uit. 

Draagvlakmeting stap voor stap:
1. U ontvangt dit voorstel. Lees dit boekje goed 

door en noteer uw vragen
2. Huisbezoek en ontvangst akkoordverklaring en 

plattegrond van uw woning
3. Inleveren akkoordverklaring uiterlijk 

inleveren voor 10 maart 2020 via de 
bewonersbegeleider van Portaal Aad Visser of 
in de brievenbus van nummer 111

4. U ontvangt van ons de uitslag van de telling 
per brief.

 

7. Contact 
Onze bewonersbegeleider Aad Visser is het 
aanspreekpunt voor al uw vragen. Hij houdt vanaf 
maart elke dinsdag om 13.00 uur spreekuur. U 
bent van harte welkom op nummer 111. U kunt 
hem ook bellen of mailen voor een afspraak: 
06 - 53 89 65 91 of aad.visser@portaal.nl. 
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7. Contact 

8. Ruimte voor aantekeningen 
Het is handig om van tevoren al uw vragen op te schrijven, zodat u deze kunt voorleggen aan de 
medewerkers van Portaal. 
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Dit is een uitgave van Portaal, maart 2020.

Contact
www.portaal.nl
info@portaal.nl
088 767 82 25

Postadres
Portaal
Postbus 2211
3500 GE  Utrecht

Bezoekadres
Heiligenbergerweg 60  
Amersfoort
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Heeft u een vraag aan ons?
U kunt ons bellen via telefoonnummer 088  767 82 25. www.portaal.nl


