
1

Renovatie- en onderhoudsplan

Comfortabel en 
veilig wonen in 
De Vijverhorst



2 3

Inhoudsopgave
Inleiding	 3
1.			 De	werkzaamheden	 4
1.1			Werkzaamheden	in	uw	woning	 6
1.2			Werkzaamheden	buiten	uw	woning	 8
1.3			Duurzaamheid	en	isolatiemaatregelen	 9
1.4			Overlast	 10
2.	 Tijdens	de	uitvoering	 12
3.		 Planning	 16
4.		 Financiële	gevolgen	 22
5.		 	Bent	u	het	eens	met	het	renovatievoorstel?	24
7.		 Contact	 28
8.			 Ruimte	voor	aantekeningen	 30

Inleiding
Wij	willen	graag	uw	woning	en	flat	verbeteren.	
Het	is	onze	bedoeling	om	de	woningen	energie
zuiniger	te	maken	en	daarmee	het	comfort	voor	
u	te	vergroten.	We	doen	dit	samen	met	u	en	
Veluwezoom	Verkerk	Bouw.	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.

Instemming
Om	dit	plan	te	kunnen	uitvoeren	is	uw	instemming	
nodig.	Tenminste	70%	van	de	huishoudens	moet	
akkoord	gaan	met	het	de	verbetervoorstellen.	
U	krijgt	een	betere	woning,	maar	er	is	ook	
overlast	tijdens	de	werkzaamheden.	Wij	vinden	
het	belangrijk	dat	u	weet	wat	u	kunt	verwachten	
en	waarmee	u	instemt.	In	dit	boekje	vindt	u	
informatie	om	een	goede	keuze	te	kunnen	
maken.	Voor	het	uitvoeren	van	onderhoud	is	
uw	toestemming	niet	nodig.	Dat	gaan	we	altijd	
uitvoeren.

Corona
In	dit	informatieboekje	staat	zo	goed	mogelijk	
beschreven	welke	werkzaamheden	we	willen	
uitvoeren.	
Daarnaast	heeft	u	de	mogelijkheid	om	een	film	
te	bekijken	over	het	plan	en	de	modelwoning	op	
www.portaal.nl/projecten/vijverhorst.	 
Normaal	zouden	we	ook	bij	u	thuis	komen	en	
het	plan	met	u	doornemen.	Vanwege	de	RIVM	
richtlijnen	om	het	coronavirus	te	bestrijden,	bellen	
wij	u	om	het	plan	door	te	nemen	en	uw	vragen	te	
beantwoorden.	

Vragen
We	hopen	dat	u	een	goed	beeld	krijgt	van	
de	verbeteringen	en	de	aanpak.	Er	staat	veel	
informatie	in	deze	brochure.	Wij	bellen	u	om	
de	brochure	door	te	nemen	en	uw	vragen	te	
beantwoorden.	Heeft	u	daarna	nog	vragen,	neem	
dan	contact	met	ons	op.

Gerrina	Schipper
Sociaal	projectleider	Portaal

Nijmegen,	juni	2020
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Groot onderhoud 
(wordt altijd uitgevoerd)

Renovatie 
(instemming van bewoners nodig)

Aan de buitenkant van uw woning
•		Schilderen	van	kozijnen	en	deuren	in	een	
nieuwe	kleur

•		Vervangen	van	de	collectieve	warmte	installatie	
in	de	kelder	en	op	het	dak

•		Vervangen	hekwerk	balkon	achterzijde
•		Balkonschotten	vervangen
•		Verwijderen	asbest	bij	de	panelen	buiten
•		Schilderen	trappenhuis	en	entree
•		Schilderen	liftdeuren	en	traphekken	
trappenhuis

•		Nieuwe	toegangsbergingsdeur	met	glas	
•		Vervangen	plafond	entree
•		Nieuwe	deurmat	bij	entree
•		Vervangen	slot	entree	en	deurdranger
•		Nalopen	lampen	en	waar	nodig	vervangen	
voor led

•		Metalen	oprijplaten	in	het	trappenhuis	i.p.v.	
de houten	oprijplaten

•		Opruwen	galerij	vloer

In uw woning
•		Plaatsen	rookmelders	en	aansluiten	op	het	
lichtnet

•		Vervangen	keukens,	badkamer	en	toiletten	
waar	nodig,	inclusief	sausen	van	plafond	van	
badkamer	en	toilet

•		Verwijderen	asbest	waar	wordt	gewerkt	of	veilig	
inkapselen

Aan de buitenkant van uw woning
•		Isoleren	van	de	zijgevels
•		Plaatsen	van	zonnepanelen	op	het	dak
•		Isoleren	plafond	bergingen	(exclusief	de	gang)
•		Isolatie	van	de	collectieve	cv	leidingen	
(hoofdleidingen)	in	de	berging	ruimte

•		Isoleren	van	de	warm	waterleidingen	
(hoofdleidingen)	waar	mogelijk

•		Aanbrengen	HR++	glas	in	entree	en	
trappenhuis

•		Isolatie	meterkast

In uw woning
•		Nieuwe	voordeur	in	een	nieuwe	kleur
•		Extra	sloten	op	balkondeur	en	lichtpunt	(alleen	
op	eerste	verdieping)

•		Uitzetraam	galerij	kant	krijgt	een	antiinbraak	
stang

•		Draairamen	galerij	kant	krijgen	afsluitbare	
sloten

•		Isolatie	gevelpanelen	en	nieuwe	gevelpanelen
•		Aanbrengen	HR	+++	(triple)	glas
•		Aanbrengen	ventilatieroosters	in	de	
gevelkozijnen	(m.u.v.	keukenraam)

•		Vervangen	ventilatie	systeem	in	keuken,	
badkamer	en	toilet

•		Isolatie	van	de	verticale	warm	waterleidingen	
waar	mogelijk

•		Nalopen	van	kierafdichting	buitenzijde
•		Aanbrengen	van	loze	leiding	in	de	keuken

1.		De	werkzaamheden
We	hebben	de	afgelopen	maanden	alle	bewoners	
van	De	Vijverhorst	gesproken.	We	hoorden	uw	
ervaringen	over	koude,	tocht	en	vocht	in	de	
woning	en	kregen	ook	nuttige	informatie	over	
verbeteringen	aan	het	flatgebouw.	Nu	hebben	
we	samen	met	Veluwezoom	Verkerk	Bouw	een	
plan	gemaakt	om	dit	te	verbeteren.	De	woningen	
willen	we	beter	isoleren,	de	ventilatie	verbeteren,	
de	brandveiligheid	verbeteren	en	installaties	
vernieuwen	of	verbeteren.	Daarnaast	is	een	
deel	van	de	keukens,	badkamers	en	toiletten	
verouderd.

Wat is het resultaat?
Na	de	renovatie	heeft	u	een	energiezuinigere,	
veilige	en	comfortabele	woning.	Uw	woning	
gaat	van	energielabel	D/E	naar	label	A.	Het	
binnenklimaat	in	uw	woning	verbetert	en	uw	
stookkosten	gaan	naar	verwachting	omlaag.

Het	grootste	gedeelte	van	de	maatregelen	is	
onderhoud	en	een	deel	zijn	verbeteringen	in	
uw	woning	en	aan	het	woongebouw.	Voor	dit	
verbeterdeel	(renovatie)	is	‘draagvlak’	van	de	
bewoners	nodig	en	wordt	een	huurverhoging	
gevraagd.	Het	onderhoud	aan	uw	woning	en	het	
flatgebouw	gaan	wij	sowieso	uitvoeren.	In	de	
tabel	hieronder	ziet	u	wat	onderhoud	is	en	wat	
renovatie.
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weg	gewerkt.	Een	aantal	leidingen	worden	in	een	
koof	weggewerkt	naast	de	wastafel.	Het	plafond	
wordt	wit	gesausd	nadat	de	ventilatie	is	vervangen.	
Een	voorbeeld	van	een	nieuwe	bad	kamer	kunt	u	
zien	in	de	modelwoning	en	op	de	film.

WMO-aanpassingen
Heeft	u	in	het	toilet	of	in	de	douche	een	WMO
aanpassing?	Dan	zal	deze	weer	teruggeplaatst	
worden	in	de	nieuwe	badkamer	of	toilet.

Keuken vervangen
Wanneer	de	keuken	verouderd	is	of	niet	meer	

functioneert,	dan	gaan	we	die	vervangen.	Een	
nieuwe	keuken	bestaat	uit	twee	bovenkastjes	en	
vier	onderkastjes	(type	A)	of	drie	bovenkastjes	en	
drie	bovenkastjes	(type	B).	De	nieuwe	wandtegels	
komen	boven	het	aanrechtblok	tot	1,50	meter	
vanaf	de	vloer	(tot	onderkant	bovenkastjes).	
Inclusief	de	opstelplaats	voor	een	kookplaat.	
Zie film.

Vervanging	van	de	keuken	duurt	5	werkdagen.	
In	combinatie	met	de	badkamer	en	toilet	
15 werkdagen	en	wanneer	u	gebruik	maakt	van	
een	logeerwoning	10	werkdagen.

1.1  Werkzaamheden in uw woning

Isoleren gevelpanelen
U	heeft	aangegeven	dat	er	veel	kou	door	de	gevel
panelen	komt.	We	zullen	de	panelen	verwijderen,	
isolatiemateriaal	plaatsen	en	daarna	worden	
nieuwe	panelen	geplaatst.	Hiermee	wordt	de	
isolatie	sterk	verbeterd.

Triple glas
Alle	ramen	worden	vervangen	voor	triple	glas.	
Hiermee	wordt	de	isolatie	sterk	verbeterd	en	
koude	straling	sterk	verminderd.	Om	de	ramen	te	
kunnen	plaatsen	is	een	meter	ruimte	nodig	uit	de	
gevel	(binnen)	en	moeten	gordijnen	en	dergelijke	
weg	worden	gehaald.

Mechanische ventilatie
Uw	woning	krijgt	een	betere	mechanische	
ventilatie,	omdat	uw	woning	extra	goed	geïsoleerd	
wordt.	Hiervoor	brengen	wij	ventilatieroosters	in	
de	nieuwe	ramen	aan.	In	uw	woning	komen	ook	
nieuwe	afzuigpunten	voor	het	verversen	van	de	
binnen	lucht.	Deze	afzuigpunten	worden	met	een	
kanaal	met	elkaar	verbonden.	U	kunt	in	de	keuken	
en	de	douche	met	een	afstandsbediening	in	
3 standen	de	ventilatie	regelen.	In	de	keuken	komt	
er	een	grotere	opbouw	bij	het	ventilatie	punt.	Een	
indruk	wat	dit	voor	uw	woning	betekent,	ziet	u	in	
de	modelwoning.

Nieuwe voordeur en Politiekeurmerk
Om	de	isolatie	en	kierafdichting	te	verbeteren	
wordt	de	voordeur	vervangen	in	een	nieuwe	kleur.	
U	krijgt	een	driepuntsluiting	op	deze	deur.	Samen	
met	de	andere	maatregelen	voor	veiligheid	krijgt	
de	woning	het	politiekeurmerk	veilig	wonen.	Denk	
hierbij	aan	een	antiinbraak	stang	bij	het	raam	aan	
de	galerij	in	de	keuken.	Voor	de	eerste	verdieping	
worden	extra	sloten	bij	de	balkondeur	geplaatst	
en	een	lichtpunt.

Loze leiding
In	uw	keuken	wordt	een	loze	leiding	aangelegd.	
Hiermee	kunt	u	zelf	een	elektrische	aansluiting	
laten	maken	voor	het	koken.	Uw	gasaansluiting	
blijft	gehandhaafd.

Isoleren waterleiding
Waar	mogelijk	wordt	de	warme	waterleiding	
geïsoleerd,	bijvoorbeeld	in	uw	gangkast.	Hiermee	
verwachten	we	dat	het	koude	water	beter	koud	
blijft.

Elektra en rookmelders
In	elke	woning	worden	2	tot	3	rookmelders	
geplaatst	die	zijn	aangesloten	op	uw	lichtnet.	De	
rookmelders	komen	aan	het	plafond	in	de	gang,	
hal	en/of	woonkamer	en	worden	gekoppeld.

Vervangen toilet, badkamer of keuken
Is	uw	toilet,	badkamer	of	keuken	verouderd?	Dan	
kunt	u	in	aanmerkingen	komen	voor	vervanging.	
Of	dit	zo	is,	wordt	bepaald	tijdens	de	warme	
op	name	die	wij	komen	doen	in	uw	woning.	
De	warme	opname	vindt	na	het	behalen	van	
draagvlak	plaatst.

Toilet
Het	vervangen	van	een	toilet	duurt	circa	5 werk
dagen	en	wordt	als	het	kan	samen	gedaan	met	
het	vervangen	van	de	badkamer	en	of	keuken.	De	
nieuwe	tegels	worden	over	de	oude	tegels	heen	
aangebracht.	Wanneer	dit	al	eerder	is	gebeurd	
dan	worden	de	oude	tegels	eraf	gehaald	en	
vervangen	voor	nieuwe.	Het	plafond	wordt	wit	
gesausd	nadat	de	ventilatie	is	vervangen.	Een	
voorbeeld	van	een	nieuw	toilet	kunt	u	zien	in	de	
modelwoning.

Badkamer
Het	vervangen	van	de	badkamer	duurt	circa	
10 werkdagen	en	wordt	als	het	kan	samen	gedaan	
met	het	vervangen	van	het	toilet.	De	wanden	
worden	tot	aan	het	plafond	betegeld.	De	nieuwe	
tegels	worden	over	de	oude	tegels	aan	ge	bracht.	
De	vloer	wordt	helemaal	vervangen	en	het	
merendeel	van	de	leidingen	worden	in	de	wand	
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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 bergingen
Onder	het	bestaande	betonnen	plafond	van	de	
bergingen	wordt	een	geïsoleerd	plafond	aan	ge
bracht.	Hierdoor	is	de	vloer	van	de	eerste	woon
laag	in	het	gebouw	beter	geïsoleerd.	De	gangen	
worden	niet	geïsoleerd,	omdat	hier	leidingen	
lopen.

Gevels isoleren
Om	de	gevels	te	isoleren	wordt	een	nieuwe	
isolatie	laag	tegen	de	gevel	aangebracht.	Deze	is	
brandveilig	en	voldoet	aan	de	hoge	veilig	heids
eisen	die	de	gemeente	en	brandweer	hier	aan	
stellen.

De	nieuwe	gevel	krijgt	ook	een	kleur	die	we	nog	
met	de	welstandscommissie	van	de	gemeente	
overeen	moeten	komen.	Het	voorstel	is	3	verschil
lende	tinten	grijs.	De	isolatie	van	de	buitengevel,	
zorgt	samen	met	de	isolatie	van	de	gevelpanelen	
van	uw	woning	voor	een	warme	jas	voor	de	hele	
flat.

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.

Zonnepanelen
Op	het	dak	worden	216	zonnepanelen	geplaatst.	
De	stroom	die	ze	opwekken	wordt	gebruikt	voor	
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.

Opfrissen
Nagenoeg	de	hele	flat	krijgt	een	opfrisbeurt.	
De	kozijnen	worden	geschilderd.	De	nieuwe	
voordeur	en	de	gevelpanelen	worden	in	kleur	
geleverd	en	heeft	binnen	en	buiten	dezelfde	
kleur.	In	de	modelwoning	krijgt	u	een	indruk	
van	de	nieuwe	kleuren.	Voor	deze	kleuren	is	
akkoord	van	de	gemeente	nodig	en	daarom	zijn	
ze	nog	onder	voorbehoud	van	akkoord	door	de	
welstandscommissie.

Balkon en werkruimte
Voor	de	balkonkant	van	uw	woning	worden	
de	balkonschermen	van	alle	woningen	tijdelijk	
weggehaald.	Uw	balkon	moet	leeg	zijn	en	u	
kunt	het	overdag	minder	gebruiken,	omdat	
het	voor	het	werk	wordt	gebruikt.	De	balkons	
worden	eigenlijk	een	“galerij	achterzijde”	zodat	de	
vaklieden	van	daaruit	kunnen	werken.

Asbestsanering
Waar	niet	wordt	gewerkt	blijft	het	asbest	zitten.	
Waar	wel	wordt	gewerkt	wordt	het	asbest	ver	wij
derd	of	ingekapseld.	Asbest	aan	de	buiten	zijde	
van	de	woning	wordt	verwijderd	en	asbest	binnen	
in	de	woning	ingekapseld	daar	waar	we	werken.

U	hoort	een	paar	weken	voor	de	start	van	de	
werkzaamheden	in	uw	woning	welke	asbest	
aanpak	voor	uw	woning	nodig	is.

De	asbestsanering	aan	de	buitenzijde	duurt	
2 dagen.	Een	dag	voor	de	balkonzijde	en	een	
dag	voor	de	galerij	zijde.	U	kunt	dan	wel	thuis	
blijven,	maar	niet	naar	buiten	aan	de	kant	waar	
gewerkt	wordt	(balkon	of	galerij	zijde).	U	kunt	dan	
gebruik	maken	van	de	rustwoning.	Wanneer	er	
meer	asbest	aanwezig	is	dan	nu	verwacht,	kan	de	
sanering	langer	duren.

Geen vervanging
Wilt	u	niet	dat	uw	keuken	vervangen	wordt?	Dan	
kunt	u	dit	aangeven	aan	de	bewonersbegeleider.	
Houdt	u	er	rekening	mee	dat	er	dan	nog	steeds	
in	uw	keuken	wordt	gewerkt.	Denk	daarbij	aan	het	
aanbrengen	mechanische	ventilatie	en	de	loze	
leiding.

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

In	de	modelwoning	kunt	u	zien	welke	keuzen	er	
zijn.	Wij	nodigen	u	uit	voor	een	keuzemoment	
nadat	er	draagvlak	voor	de	renovatie	is	behaald.	
Vooraf	ontvangt	u	van	ons	een	brochure	met	de	
keuzemogelijkheden.

1.2  Werkzaamheden buiten uw woning

Opruwen galerij
Bij	nat	weer	wordt	de	galerij	glad.	De	galerij	wordt	
verruwd	waardoor	de	grip	bij	nat	weer	verbetert.

Onderhoud aan het hekwerk en scherm balkon
Het	hekwerk	van	uw	balkon	wordt	vervangen	en	
de	balkonschermen	worden	vervangen	door	een	
nieuwe	van	melkglas	van	1,80	hoog.	Dat	is	hoger	
dan	wat	u	nu	heeft.

Vervangen collectieve installatie voor 
verwarming en warm water
De	installatie	in	de	kelder	en	op	het	dak	is	
aan	vervanging	toe.	Deze	wordt	vernieuwd	en	
energiezuiniger.	Voor	het	vervangen	van	de	
installatie	wordt	op	enkele	momenten	het	water	
afgekoppeld.	Wanneer	u	vlakbij	de	installatie	
woont,	kunt	u	hier	werkgeluiden	van	horen.

Energiezuinige lampen galerij en trappenhuis
De	huidige	lampen	worden	nagelopen	en	waar	
nodig	vervangen	voor	LEDlampen.	met	de	
insteek	om	de	verbruiks	en	onderhoudskosten	te	
verminderen.

Hekwerk en scherm balkon (sfeerbeeld)Nieuwe toegangsdeur berging (sfeerbeeld)
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1.4  Overlast

Renovatie	gaat	helaas	niet	zonder	overlast,	
want	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	deuren

•		Lawaai	van	het	uitbikken	van	de	badkamervloer
•		Lawaai	van	boren	bij	de	gevelisolatie	en	het	
isoleren	van	de	bergingen

•		Lawaai	bij	het	vernieuwen	van	het	
ventilatiesysteem	in	de	woning

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

•		Tijdelijk	geen	hekwerk	tussen	de	buren	op	het	
balkon	aan	de	achterzijde	en	er	lopen	werklieden	
langs	uw	raam

•		Werklieden	in	uw	woning,	in	de	gangen	en	op	de	
balkons

•		Werklieden	die	uw	woning	in	en	uitlopen
•		Werkmateriaal	in	uw	woning	en	in	de	gangen	
tijdens	het	werk

•		Geluid	van	werk	bij	uw	buren,	naast,	boven	en	
beneden	uw	woning

•		Tocht	bij	het	vervangen	van	de	ruiten	in	uw	
woning

•  Stof
•		Tijdelijk	geen	keuken,	toilet	of	douche	(zie	
het	volgende	hoofdstuk	voor	informatie	over	
tijdelijke	voorzieningen)

•		Werklieden	die	vroeg	beginnen	met	werken
•		Zelf	afdekken	en	verplaatsen	van	uw	spullen
•		Zelf	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	12	maanden	duren	de	werk	zaam
heden	voor	de	hele	flat

•		Op	sommige	momenten	geen	stroom	en/of	
warm	of	stromend	water

•		Het	tijdelijk	leeg	maken	van	uw	berging
•		Het	tijdelijk	leegmaken	van	uw	gangkast

•		Het	voor	langere	tijd	leegmaken	van	uw	balkon
•		Het	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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Rustwoning
Blijft	u	in	uw	woning	tijdens	de	renovatie	en	wilt	u	
even	uit	de	verbouwing	weg?	Of	is	het	nodig	dat	
u	even	uw	woning	verlaat	vanwege	veilig	werken	
door	corona	maatregelen?	Er	worden	twee	rust
woningen	ingericht,	zodat	u	de	rustwoning	voor	
uzelf	heeft.	Wanneer	de	overheid	aangeeft	dat	het	
mogelijk	is	ruimten	te	delen,	kan	dit	ook	gebeuren	
voor	de	rustwoning.	De	rustwoning	is	dagelijks	
open	en	hier	kunt	u	tv	kijken,	wat	lezen,	koffie	en	
theedrinken.	De	rustwoning	heeft	internet.

Heeft	u	nachtdiensten,	geef	dit	aan	bij	de	
bewoners	begeleider,	dan	kan	naar	een	oplossing	
worden	gezocht.

Voorbereidingen door uzelf
Wij	vragen	u	om	ruimten	leeg	te	maken,	te	
verzetten,	af	te	dekken	of	weg	te	halen	als	het	
in	de	weg	hangt.	Zaken	die	nodig	zijn	om	de	
werklieden	ruimte	te	geven	voor	hun	werk.	Denk	
hierbij	aan:

•		Leegruimen	badkamer
•		Leegruimen	keuken
•		Leegruimen	toilet
•		Leegruimen	gang
•		Leegruimen	berging
•		Leegruimen	balkon
•		Leegruimen	gangkast
•		Verplaatsen	van	delen	van	uw	meubilair	
i.v.m.	glasv	ervanging	en	verwijderen	van	
raambekleding

•		Mogelijk	loshalen	van	lampen	en	schilderijen
•		Extra	inzet	vanwege	corona,	op	dat	moment	
nader	te	bepalen.

U	krijgt	nog	een	apart	uitvoeringsboekje.	
Daarin	kunt	u	lezen	wat	wij	op	welk	moment	
van	u	verwachten.	Wanneer	u	daarvoor	hulp	
nodig	heeft,	dan	kunt	u	dit	aangeven	bij	de	
bewonersbegeleider.	Vraag	vooral	hulp.

Voor	het	leegruimen	van	uw	berging	krijgt	u	
tijdelijk	een	andere	mogelijkheid	om	uw	spullen	
op	te	slaan.	De	spullen	van	uw	balkon	kunt	u	
opslaan	in	uw	berging.	Wanneer	dat	niet	past	kunt	
u	contact	opnemen	met	de	bewonersbegeleider	
en	wordt	gezocht	naar	een	oplossing.	Wanneer	de	
spullen	zijn	opgeslagen	kunt	u	er	tijdelijk	mogelijk	
niet	bij.

Hulp nodig?
Lukt	het	u	niet	om	spullen	in	te	pakken,	af	te	
dekken	of	te	verplaatsen	vanwege	een	medische	
oorzaak	en	kunnen	anderen	u	niet	helpen?	Laat	
het	de	bewonersbegeleider	weten.	Zij	denkt	met	u	
mee	hoe	we	dit	kunnen	oplossen.

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

Extra schoonmaak
Als	uw	woning	klaar	is	wordt	uw	woning	netjes	
achtergelaten.	Dan	nog	zult	u	merken	dat	er	stof	
in	uw	woning	ligt.	Houd	er	rekening	mee	dat	u	
alles	een	keer	goed	moet	schoonmaken.	Ook	de	
nieuwe	ramen.

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.

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	worden	verbeterd.

•		Wordt	uw	badkamer	vervangen,	dan	kunt	u	
gebruik	maken	van	een	rustwoning	om	te	
douchen

•		Wordt	uw	keuken	vervangen,	dan	krijgt	u	een	
tijdelijke	kookplaat	om	op	te	koken

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

Aan	het	einde	van	de	werkdag	vegen	de	werk	lie
den	de	plekken	weer	aan	waar	ze	gewerkt	hebben	
in	uw	woning	en	nemen	ze	hun	spullen	mee.

Logeerwoning
Wanneer	het	medisch	noodzakelijk	is	of	
wanneer	dat	de	beste	oplossing	is	in	verband	
met	de	corona	aanpak	voor	dat	moment,	kunt	
u	gebruikmaken	van	een	logeerwoning.	De	
logeerwoningen	liggen	zowel	binnen	als	buiten	
de	flat	en	worden	toegewezen	op	basis	van	
beschikbaarheid.	U	kunt	hier	dan	tijdelijk	wonen.	
Zo	heeft	u	minder	overlast,	zoals	stof	en	vaklieden	
die	in	en	uitlopen.	En	ook	een	werkende	douche,	
keuken	en	toilet.

Wanneer	u	hiervoor	medisch	in	aanmerking	
denkt	te	komen,	dan	kunt	u	dit	aangeven	bij	de	
bewonersbegeleider.

Het	gebruik	van	de	logeerwoningen	is	kosteloos.	
De	huur	van	uw	eigen	woning	loopt	door.	Gas,	
water,	elektra	en	internet	in	de	tijdelijke	woning	
is	voor	rekening	van	Portaal.	U	hoeft	voor	deze	
woningen	alleen	uw	eigen	beddengoed	mee	
te	nemen	en	eigen	kleding.	De	spullen	in	uw	
woning,	dekt	u	af	voordat	u	vertrekt	naar	een	
logeerwoning.
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Bouwplaats en parkeren
Om	het	werk	goed	uit	te	kunnen	voeren	is	een	
bouwplaats	nodig.	Dat	zijn	een	paar	bouwketen	
voor	de	uitvoerder,	werklieden	en	opslag	van	
materiaal.	De	bouwplaats	komt	voor	en	naast	de	
flat.	Het	groen	wordt	weer	hersteld	als	de	bouw	
klaar	is.	Een	plattegrond	van	de	bouwplaats	en	
parkeerplaatsen	is	in	de	modelwoning	te	zien.

De	parkeerplaatsen	langs	het	“bosje”	worden	
overdag	gebruikt	door	de	vaklieden	om	te	
parkeren.

Werktijden
De	werktijden	zijn	van	maandag	tot	en	met	vrijdag	
tussen	7.30	en	16.00	uur.

 
Tijdens de uitvoering

In	dit	hoofdstuk	kunt	u	lezen	wat	we	nog	meer	
doen	en	waar	u	op	kunt	rekenen.	Maakt	u	zich	
zorgen	over	de	werkzaamheden,	vanwege	
uw	persoonlijke	situatie	of	gezondheid?	
Heeft	u	hier	vragen	over	en	wilt	u	deze	graag	
bespreken?	Neemt	u	dan	contact	op	met	onze	
bewonersbegeleider.

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	werk	zaam
heden.	Dat	is	heel	vervelend.	Uiteraard	geldt	dat	
de	aannemer	is	verzekerd	voor	(onvoorziene)	
schade	die	ontstaat	aan	uw	eigendommen	in	
en	om	uw	woning.	Hiervan	wordt	de	dagwaarde	
vergoed.	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	voor
zieningen	in	hun	woning	hebben	aange	bracht.	
Dit	noemen	wij	een	ZAV.	Als	het	vanwege	de	
werk	zaamheden	nodig	is	dat	de	ZAV	verwijderd	
moet	worden,	vragen	we	u	dat	te	doen.	Wanneer	
Portaal	akkoord	was	met	de	ZAV	kunt	u	deze	na	
de	werkzaamheden	weer	aanbrengen.
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3. Planning
De	aannemer	heeft	de	modelwoning	in	juni	2020	
klaar.	In	juni	wordt	draagvlak	opgehaald
bij	alle	bewoners.	Nadat	draagvlak	is	behaald,	
kunnen	we	met	de	voorbereidingen	beginnen	
van	de	binnenwerkzaamheden	die	starten	na	de	
zomervakantie.	De	uitvoering	van	de	rest	van	de	
aanpak	start	in	januari	2021.	

Dit	is	ook	afhankelijk	van	onder	andere	
vergunningen	die	moeten	worden	verleend,	
besteltermijnen	van	materialen,	flora	en	fauna	
wetgeving	en	nutsvoorzieningen.	
Planning	op	hoofdlijnen	van	een	woning	en	het	
flatgebouw	volgt.	In	de	afbeeldingen	kunt	u	zien	in	
welke	periode	de	werkzaamheden	plaatsvinden.

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Binnen werkzaamheden

Start september 2020

Volgorde binnenwerkzaamheden

In deze periode bent u aan de beurt

1 	 september	2020

2 	 september/oktober	2020

3 	 september/oktober	2020

4 	 november/december/januari	2020/2021

5 	 oktober/november	2020

6 	 oktober/november	2020

7 	 januari/februari	2021

8 	 februari/maart	2021

9 	 maart/april	2021

10 	 april/mei	2021

11 	 mei/juni	2021

Binnenwerkzaamheden woningen:
Periode	september	2020	t/m	juni	2021	in	
werkvolgorde	1	t/m	11:
•		Verbeteren	mechanische	ventilatie;
•		Rookmelders	plaatsen;	
•		Isolatie	warmwater	leidingen	;
•		Inbraakwerend	voorzieningen	aanbrengen;
•		Eventueel	aanwezig	asbest	afdekken.
•		Plaatsen	anti	inbraak	stang	klepraam.
•		Radiatorkranen	vervangen;
•		Instellen	ventilatiesysteem.

Opmerking: komt u in aanmerking voor een 
keuken, badkamer en/of toilet vervanging 
dan wordt dit gecombineerd met de binnen
werkzaamheden.
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In uw woning zonder vervanging van keuken, 
badkamer en toilet
In	uw	woning	wordt	in	totaal	ongeveer	4	dagen	
gewerkt	zonder	de	aanpak	van	keuken,	badkamer	
of	toilet.	De	werklieden	werken	deze	dagen	
verspreid	(in	blokken)	over	een	langere	periode.	

Algemene werkzaamheden

Aanbrengen	en	instellen	mechanische	ventilatie,	rookmelders	plaatsen,	isolatie	leidingen,	
inbraakwerend	voorzieningen	en	radiatorkranen	vervangen	)

4 werkdagen

Duur werkzaamheden gevel

Galerijzijde	(voor	een	deel	van	de	werkzaamheden	hoeven	wij	niet	in	uw	woning	te	zijn). 7 werkdagen

Balkonzijde	(voor	een	deel	van	de	werkzaamheden	hoeven	wij	niet	in	uw	woning	te	zijn). 7 werkdagen

Dag 1 Verwijderen	asbest

Dag 2 Isoleren	gevel

Dag 3 Kitten	en	voordeur	vervangen

Dag 4 Glas	vervangen

Dag 5 Schilderen

Dag 6 Schilderen

Dag 7 Afwerken	en	opleveren

Duur werkzaamheden keuken badkamer en toilet 
(indien u hiervoor in aanmerking komt)
Eventuele	keuken	badkamer	en	toilet	werkzaamheden	worden	gelijktijdig	uitgevoerd	met
algemene	binnenwerkzaamheden.

Badkamer	en/of	keuken	en/of	toiletvervanging	(bij	gebruik	van	logeer	woning) 10 werkdagen

Badkamer	en/of	keuken	en/of	toiletvervanging	(bij	geen	gebruik	van	logeer	woning). 15 werkdagen

Keuken	en	toiletvervanging 5 werkdagen

Keuken 5 werkdagen

Toilet 5 werkdagen

Gevelwerkzaamheden 

start februari 2021

2

3

4

6

5

1

Volgorde gevelwerkzaamheden

1 	 februari/maart	2021

2 	 maart/april	2021

3 	 maart/april	2021

4 	 april/mei	2021

5 	 mei/juni/juli	2021

6 	 juni/juli	2021

Werkzaamheden gevels galerij 2021:
•		Verwijderen	asbest	gevelpanelen;
•		Nieuwe	gevelpanelen	(aanbrengen	isolatie,	
plaatsen	drielaags	glas	en	schilderen);

•		Voordeur	vervangen	en	isoleren	meterkast	
deur.

Werkzaamheden gevels balkon 2021:
•		Verwijderen	asbest	gevelpanelen;
•			Nieuwe	gevelpanelen	(aanbrengen	isolatie,	
plaatsen	drielaags	glas	en	schilderen);

•		Plaatsen	nieuw	balkonhek	en	balkonscherm.
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Stappenplan nadat draagvlak is behaald
Voor	de	renovatie	is	draagvlak	van	bewoners	
nodig.	Draagvlak	is	behaald,	wanneer	minimaal	
70%	van	de	huishoudens	instemt	met	dit	voorstel.

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

 

Warme opname
Tijdens	de	warme	opname	komen	we	bij	u	thuis	en	doen	wij	een	technisch	onderzoek	
naar	de	woning.	Ook	bespreken	wij	zaken	die	voor	u	van	belang	zijn	om	rekening	mee	
te	houden.	Of	u	bijvoorbeeld	gebruik	wilt	maken	van	een	logeerwoning.	We	beoordelen	
dan	ook	de	staat	van	de	keuken	douche	en	toilet.	Voor	u	is	dan	duidelijk	of	u	hiervoor		in	
aanmerking komt.

10 tot 12 weken 
voor start 

werkzaamheden

Uw keuze opties 
U	kunt	zelf	naar	de	modelwoning	komen	om	uw	keuze	te	maken	voor	keuken,	badkamer	
en	toilet	en	deze	door	te	geven.	U	kunt	telefonisch	advies	krijgen	van	de	bewoners
begeleider.	

8 weken 
voor start 

werkzaamheden

Bespreken planning tijdens huisbezoek
In	de	dagplanning	staat	wat	u	per	dag	van	de	aanpak	in	en	rond	uw	woning	kunt	
verwachten.	Het	uitvoeringsboekje	ontvangt	u	circa	6 weken	voor	de	start	van	de	
werkzaamheden.	De	bewoners	begeleider	neemt	vooraf	het	uitvoeringsboekje	met	u	
door.	Dit	doen	we	telefonisch	en	waar	mogelijk	met	beeldbellen,	tenzij	het	mogelijk	is	om	
persoonlijk	langs	te	komen.	We	bespreken:
•		wat	kan	blijven	zitten	en	wat	niet;
•		of	er	bij	u	sprake	is	van	maatwerk;
•		welke	ondersteuning	u	nodig	heeft;
•		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.	Bent	u	de	nederlandse	taal	niet	machtig,	regel	dan	een	
tolk.
Dagplanning:	Deze	afspraken,	werkzaamheden	en	eventuele	keuzes	leggen	we	vast	in	
een	zogenaamde	dagplanning.

6 weken 
voor start 

werkzaamheden

Check voorbereidingen
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.	

Paar dagen 
voor start 

werkzaamheden

Oplevering en uitleg gebruik woning
Nadat	de	werkzaamheden	zijn	afgerond	worden	deze	aan	u	opgeleverd.	U	krijgt	daarna	
uitleg	over	het	gebruik	van	uw	woning.

Na afronding 
werkzaamheden

In en rond de flat
Daarnaast	wordt	er	in	en	rond	de	flat	nog	gewerkt.	
Denk	hierbij	aan	het	aanbrengen	van	isolatie
aan	de	kopgevels,	vervangen	opruwen	van	de	
galerij,	trappenhuis	en	entree,	collectieve	warmte	
installatie	in	de	kelder	en	op	het	dak,	aanpak	
bergingen	en	dergelijke.	Hiervoor	hoeft	u	niet	
thuis	te	blijven.

StartEinde3

4

6

4

1

2

Werkvolgorde

Volgorde werkzaamheden gebouw

Zijgevels isoleren 

1 	 februari	t/m	Maart	2021

2 		 maart	t/m	april	2021

3 	 april	t/m	mei	2021

4 	 april	t/m	mei	2021

5  6 	 mei	t/m	juni	2021

Algemene ruimtes:
•		Opfrissen	trappenhuis	incl.	opruwing	galerij;

		 mei	t/m	juni	2021	(1600	nummers)
 	 juni	t/m	juli	2021	(1700	nummers)

•		Bergingsplafond	isoleren	en	bergings	deuren	
vervangen	(september	t/m	december	2020).

Gebouw ( planning wordt nog gemaakt):
•		Plaatsen	zonnepanelen;
•		Vervangen	van	de	collectieve	warmte	
installatie	voor	warmwater	en	verwarming	in	
de	kelder.
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Huurtoeslag aanpassen
Heeft	u	nu	recht	op	huurtoeslag?	Dan	heeft	u	dat	
na	de	renovatie	ook.	De	huurverhoging	wordt	
bij	de	kale	huur	opgeteld.	Mogelijk	heeft	u	dan	
recht	op	een	hogere	huurtoeslag.	Meld	op	tijd	de	
nieuwe	gegevens	bij	www.toeslagen.nl.	En	maak	
zelf	alvast	een	proefberekening.

Verbetering isolatie
Op	dit	moment	hebben	de	woningen	een	energie
label	D	of	E.	Na	de	werkzaamheden	wordt	dat	
een	Alabel.	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.

Binnenwerkzaamheden	in	de	woning	 € 	60,00	 Iedereen

Binnenwerkzaamheden	in	de	woning
inclusief	keuken,	badkamer	en	toilet

€ 	225,00	 Komt	u	in	aanmerking	voor	een	logeer	woning,	
dan	ontvangt	u	deze	vergoeding	niet

Binnenwerkzaamheden	in	de	woning 
inclusief	keuken,	al	dan	niet	met	toilet

€ 	75,00	

Binnenwerkzaamheden	in	de	woning	inclusief	badkamer € 	150,00	

Binnenwerkzaamheden	in	de	woning	inclusief	toilet € 	75,00	

Werkzaamheden	gevel	voor	en	achterzijde € 	90,00	 Iedereen

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	doen	of	een	
maaltijd	laten	komen.	Deze	vergoeding	is	niet	van	
toepassing	bij:

1)		Het	oplossen	van	opleverpunten	na	oplevering	
van	uw	woning.

2)		Onwerkbare	dagen,	overmacht	of	een	
calamiteit,	buiten	de	invloed	om	van	de	
aannemer	en/of	Portaal.

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

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	
waarvan	ook	de	huur	wordt	overgemaakt.

Onder bewind
Staat	u	onder	bewind?	Dan	zal	Portaal	met	uw	
instemming	de	bewindvoerder	benaderen	voor	
akkoord	op	het	voorstel	of	voor	afspraken	waar	de	
vergoeding	naar	wordt	overgemaakt.

Servicekosten en zonnepanelen
Nieuw	zijn	de	zonnepalen.	De	energie	die	de	
panelen	opwekken,	wordt	gebruikt	voor	de	
alge	mene	elektra.	Portaal	brengt	de	helft	van	
de	op	brengsten	als	kosten	in	rekening	voor	het	
aan	brengen	en	onderhoud	van	de	panelen.	De	
andere	helft	van	de	opwekking	wordt	in	mindering	
gebracht	op	de	servicekosten	die	u	betaalt.	Dit	
wordt	jaarlijks	verrekend.	De	opbrengsten	worden	
met	een	meter	bijgehouden	en	kunnen	jaarlijks	
variëren.	De	inschatting	is	dat	het	opwekken	u	
circa	€ 4,	per	maand	oplevert.	Het	voorschot	
servicekosten	blijft	gelijk.

4.	Financiële	gevolgen
Voor	alle	verbeteringen	die	wij	gaan	uitvoeren,	
rekent	Portaal	een	huurverhoging	van	€	9,00	per	
maand.	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,	gaat	de	huurverhoging	in.	Voorbeeld:	
Stel	uw	woning	is	op	15	juni	geïsoleerd,	dan	gaat	
de	huurverhoging	in	op	1	augustus.

Oude situatie Nieuwe situatie

Nota 
energieleverancier

Gas Gas

Electra Electra

Netwerkkosten en vastrecht Netwerkkosten en vastrecht

Nota Portaal

Verwarming  20%
 50%

Besparing is afhankelijk van de 
grote van uw woning, de plek 
in het gebouw en uw eigen 
verbruik.
Verwarming en warmwater:
De besparing op verwarming 
zit tussen de 30% en 60%.

Servicekosten   circa 
€ 4,00

Servicekosten:
Gaan met circa € 4,00 per 
maand omlaag door gebruik 
van zonnepanelen.

Huur  € 9,00 Huur:
Gaat met € 9,00 per maand 
omhoog.
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De	bewonersbegeleider	neemt	telefonisch	
contact	met	u	op	om	uw	vragen	te	beantwoorden	
en	uitleg	te	geven	over	het	voorstel.	Tijdens	
dit	gesprek	staan	we	stil	bij	de	gevolgen	die	de	
werkzaamheden	voor	u	hebben	en	vragen	over	
uw	persoonlijke	situatie.

Na	het	gesprek	en	als	u	geen	vragen	meer	heeft,	
ontvangt	u	een	schriftelijke	akkoordverklaring.	
Op dit	formulier	geeft	u	aan	of	u	instemt	of	niet	
met	het	plan	en	de	voorgestelde	werkzaam	heden,	
zoals	beschreven	in	dit	voorstel.	Het	formulier	
kunt	u	in	de	brievenbus	doen	bij	het	beheerders
kantoor,	Meijhorst	1770.

Wilt u de film over het plan terugzien?  
Bijvoorbeeld	de	modelwoning	of	de	planning,	de	
link	naar	de	film	staat	op	de	projectenpagina	van	
Portaal;	www.portaal.nl/projecten/vijverhorst
Heeft	u	na	het	zien	van	de	film	en	ons	telefonisch	
gesprek	nog	vragen?	Neem	dan	contact	met	ons	
op.	We	helpen	u	graag.

Heeft	u	begeleiding?	Bijvoorbeeld	van	het	wijk
team	van	de	Gemeente	of	van	een	zorginstelling?	
Wilt	u	dan	contact	opnemen	met	uw	begeleiding	
en	vragen	of	zij	samen	met	u	de	aanpak	door	
kunnen	nemen.		Zo	kunt	u	samen	kijken	wat	er	op	
u	afkomt	en	of	u	extra	ondersteuning	nodig	heeft.	
Uw	begeleiding	kan	ook	rechtstreeks	met	ons	
contact	opnemen	bij	vragen.

Na de draagvlakmeting
Portaal	vindt	het	belangrijk	dat	er	onderhoud	en	
verbeteringen	aan	uw	woning	plaatsvindt.	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	renovatie
werkzaamheden	uitvoeren.	Als	het	draagvlak	niet	
is	gehaald,	dan	voeren	we	alleen	het	onderhoud	
uit.	Wij	informeren	u	na	3	juli	over	het	behaalde	
resultaat	en	de	vervolgstappen.	Alleen	bewoonde	
woningen	tellen	mee	voor	de	meting.

Draagvlakmeting	stap	voor	stap:

5.		Bent	u	het	eens	met	
het	renovatievoorstel?

In	dit	boekje	leest	u	alles	over	de	voorgestelde	
verbeteringen	en	het	onderhoud	aan	het	
flatgebouw	en	uw	woning.	Achterin	is	er	ruimte	
om	uw	vragen	te	noteren.	Wanneer	70%	of	meer	
van	de	bewoners	instemt	met	het	voorstel,	dan	
gaat	de	renovatie	door.

Aanpassingen vanwege corona
Door	het	bestrijden	van	het	corona	virus	
veranderen	zaken.	En	dagelijks	veranderen	deze	
veranderingen	ook	weer.	Zowel	voorafgaand	
aan	de	werkzaamheden	als	tijdens	volgen	we	
de	richtlijnen	van	het	RIVM.	Dat	betekent	voor	
nu	dat	huisbezoeken	zoveel	mogelijk	worden	

vermeden.	Waar	dat	niet	kan,	zoals	bij	technische	
onderzoeken,	komen	we	bij	u	langs	en	werken	we	
volgens	de	richtlijnen	van	het	RIVM	en	Bouwend	
Nederland.	Het	is	schakelen	en	meebewegen	om	
door	te	kunnen	en	dit	veilig	te	doen.

Huisbezoek wordt telefonisch gesprek
Zoals	u	in	de	aanbiedingsbrief	kunt	lezen,	komen	
wij	nu	niet	langs	voor	een	huisbezoek.	Dat	hadden	
we	natuurlijk	liever	anders	gezien,	maar	we	volgen	
hiermee	de	richtlijnen	van	de	overheid	en	het	
RIVM	om	persoonlijk	contact	zoveel	mogelijk	te	
vermijden.	Voor	u	en	onze	gezondheid.

Het renovatievoorstel
U	ontvangt	dit	voorstel.	Lees	dit	
boekje	goed	door	en	noteer	uw	
vragen

Telefonisch contact
Wij	nemen	telefonisch	contact	met	
u	op	en	besproken	dit	voorstel	en	
uw	persoonlijke	situatie.	U	heeft	
de	gelegenheid	om	al	uw	vragen	
te	stellen.

Invullen stemformulier
Heeft	u	geen	vragen	meer?	 
Vul	dan	het	stemformulier	in.

Inleveren stemformulier
Inleveren	stemformulier	uiterlijk	
voor	3	juli	2020,	bij	de	beheerders
woning	Meijhorst	1770.

Uitslag draagvlakmeting
Samen	met	de	klankbordgroep	
worden	de	stemmen	geteld.	
U ontvangt	van	ons	de	uitslag	van	
de	telling	per	brief.

1

2

3

4



26 27

Is het belangrijk dat ik mijn stem uitbreng?
Ja,	want	iedere	stem	telt.	Lees	voordat	u	uw	stem	
uitbrengt,	dit	boekje	daarom	goed	door.	Heeft	
u	vragen	of	zorgen?	U	krijgt	alle	gelegenheid	om	
deze	met	ons	te	delen.	U	kunt	ook	altijd	bellen	
met	ons.

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 renovatie voorstel 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%	van	
de	bewoners	voor	de	renovatie	werkzaamheden?	
Dan	kunt	u	binnen	8	weken	na	ontvangst	van	de	
brief	met	de	uitslag	van	de	stemming	naar	de	
rechter	gaan.	U	kunt	de	rechter	vragen	of	het	
renovatievoorstel	voor	u	niet	redelijk	is.
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Nelleke van Dieren, 
Bewonersbegeleider 
(Veluwe Zoom Verkerk)
Heeft	u	vragen	over	de	
renovatie	of	een	klacht?	
Neem	dan	contact	op	

met	Nelleke	van	Dieren,	
06 42	07	63	01	of	mail	naar	

nvdieren@wsplus.nl

Elles Witsiers, Bewoners-
begeleider (Portaal)
Heeft	u	vragen	voor	
Portaal	over	de	renovatie?	
Neem	dan	contact	
op	met	Elles	Witsiers,	

bewonersbegeleider.	Zij	is	
bereikbaar	via	0800	–	767	82	25	

(0318	–	898989	als	u	mobiel	belt	of	per	mail	via	
elles.witsiers@portaal.nl

Informatiepagina
Het	renovatie	voorstel,	linkjes	naar	de	film	
voor	de	modelwoning,	nieuwsbrieven	e.d.	
Deze kunt	u	teruglezen	op	de	projectenpagina;	
www.portaal.nl/projecten/vijverhorst	en	daarmee	
ook	handig	delen	met	anderen.

7.	Contact
Spreekuur
Tijdens	de	werkzaamheden	is	er	wekelijks	een	
spreek	uur	in	de	modelwoning	op	dinsdag	
van	13.0014.30	uur.	Nelleke	van	Dieren	en	
Elles Witsiers	beantwoorden	dan	graag	uw	vragen	
over	de	renovatie.

De	bewonersbegeleiders	werken	volgens	de	
RIVM richtlijnen	en	op	veilige	afstand.
Bij	het	spreekuur	geldt	een	maximum	aantal	
personen	dat	naar	binnen	kan.	Hoeveel	dat	zijn	
staat	op	de	deur.	Kunt	u	niet	gelijk	naar	binnen?	
U kunt	dan	buiten	wachten.

Heeft	u	zelf	klachten,	zoals	hoesten,	niezen	of	
een	verhoging,	dan	horen	we	dat	graag	voordat	
we	elkaar	treffen	en	maken	we	graag	een	nieuwe	
afspraak.
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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, juni 2020
Aan deze brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend.

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

Postadres
Portaal
Postbus 2211
3500 GE Utrecht

Bezoekadres
Kerkenbos 10-01 
6546 BB Nijmegen
Maandag t/m donderdag 
van 9.00 uur tot 13.00 uur
www.portaal.nl


