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Beste bewoners, eind maart ontving u van ons de nieuwsbrief met onder 

andere informatie over de maatregelen rondom COVID-19. Wij hopen dat het 

met u en uw naasten goed gaat. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het 

verduurzamen van de 67 woningen in Bunnik en Werkhoven in aangepaste 

vorm doorgegaan. In deze nieuwsbrief leest u meer hierover.  

 
We starten na de zomer van 2020 

Mede dankzij de inzet van de klankbordgroep, is het voorstel voor de renovatie- en 

onderhoudswerkzaamheden afgerond. Een klankbordgroep is een groep bewoners, 

die samen met Portaal en de aannemer meedenkt over het technisch plan en het 

sociaal plan. De overleggen zijn digitaal gevoerd en zo is de voortgang van het project 

geborgd.  

Ook de huisbezoeken zijn in een andere vorm doorgezet. Aad, onze 

bewonersbegeleider, heeft bijna alle huurders gezien of telefonisch gesproken. Heeft u 

nog geen contact met Aad gehad en heeft u hier wel behoefte aan, neem dan contact 

met hem op. Zijn contactgegevens staan onderaan deze brief.  

 

Onderzoeken 

Ook de onderzoeken naar asbest door de firma Klaver en de onderzoeken naar de 

spouwmuren en kruipruimtes door de firma Nieman zijn na 20 april weer gestart. 

Door de inzet van alle betrokkenen en uiteraard u als bewoner kunnen we nog steeds 

na de zomer starten.  

 

Het plan  

Wat gaan we ook alweer doen? In de brochure ‘verduurzamen 67 woningen in Bunnik 

en Werkhoven’ beschrijven we dit uitgebreid. Deze brochure ontvangt u rond 10 juni 

van ons. In het kort gaan we de volgende werkzaamheden uitvoeren: 

 

Binnen werkzaamheden Buiten werkzaamheden 

 

Veiligheid  

• Inbraak- en brandveiligheid op orde 

brengen (onderhoud) 

• Controleren van de elektra-, water- 

en gasleidingen en waar nodig 

herstellen (onderhoud) 

• Aanbrengen gipsplafond onder het 

zachtboardplafond waar nodig. 

(onderhoud) 

• Als er asbest aanwezig is, 

verwijderen we dat waar nodig 

(onderhoud) 

 

Isoleren – Label A 

• Isoleren van de spouwmuur en 

kopgevels (renovatie) 

• Isoleren van de vloer/kruipruimte 

(renovatie) 

• Dak isoleren (renovatie) en 

gedeeltelijk vervangen van de 

dakpannen (onderhoud) 

• Vervangen van de aanwezige 

dakkapellen (renovatie) 

• Vervangen van alle kozijnen in 

de buitengevel voor 

Mei 2020 
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Contact 

Aad Visser 

Bunnikwerkhoven@portaal.nl 

06-53 89 65 91 

 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal 

Utrecht en wordt 

verspreid onder de 

bewoners van 67 

woningen in Bunnik en 

Werkhoven’. 
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Installaties 

• Plaatsen van mechanische 

ventilatie (renovatie) 

• CV-vervangen, waar nodig 

(onderhoud) 

• Groepenkast vervangen, waar nodig 

(onderhoud) 

 

Vervangen van de keuken, de 

badkamer of het toilet waar nodig 

(onderhoud) 

 

 

 

kunststofkozijnen met 

isolatieglas en ventilatieroosters 

(onderhoud en renovatie).  

• Vervangen van de aanwezige 

dakramen (onderhoud)  

 

Zonnepanelen 

• het plaatsen van 6 zonnepanelen 

tegen verhoging van de 

servicekosten  

 

Overige werkzaamheden  

• Gevels: herstel van het metselwerk, 

reinigen en repareren, waar nodig 

(onderhoud)  

• Hydrofoberen van de gevel, dat is 

het aanbrengen van een 

waterafstotend impregneermiddel op 

de gevel. 

• Verwijderen van schoorstenen, 

behalve de schoorstenen op de 

kopgevels (onderhoud en renovatie)  

 

Uw mening 

Om uw mening over het onderhoud en de renovatie te kunnen geven moet u goed 

geïnformeerd zijn. Dat doen we op een aantal manieren. U ontvangt rond 10 juni de 

brochure van ons. Bij die brochure krijgt u een brief met de werkzaamheden die bij u in 

de woning plaats vinden (keuken, badkamer, toilet) en welke huurverhoging daarbij 

hoort. Ook ontvangt u een plattegrond van uw woningtype. In die plattegrond hebben wij 

het verloop van de mechanische ventilatie voor uw woningtype ingetekend.  

 

Ook ontvangt u een uitnodiging om in de inspiratiewoning te komen kijken. Wij proberen 

u in de inspiratiewoning zo goed mogelijk te laten zien wat we gaan doen, welke 

materialen we gebruiken en welke afwerking u mag verwachten als we in uw woning de 

werkzaamheden uitvoeren. Ook staan er medewerkers van Portaal en VIOS-bouw klaar 

om al uw vragen te beantwoorden.  

 

Vanwege het COVID-19 nodigen wij u per huishouden uit en verzoeken wij u expliciet 

om aan deze datum en tijdstip te houden. Wanneer dit niet lukt neemt u dan contact op 

met de bewonersbegeleider om de afspraak te verzetten. In de uitnodiging geven wij 

hier een toelichting op en leggen we uit welke voorzorgsmaatregelen wij nemen tijdens 

het bezichtigen van de inspiratiewoning. 

 

Draagvlakmeting 

Uiteindelijk stemt u ‘ja’ of ‘nee’ op het plan. Dat is de draagvlakmeting. Om de 

werkzaamheden door te laten gaan moet minimaal van 70% van de huishoudens 

instemmen met de werkzaamheden, het sociaal plan en de huurverhoging.  

  

Contactgegevens  

• Heeft u klachten over uw woning? Bel dan met 0318-89 89 89 of mail 

naar info@portaal.nl onder vermelding van uw naam en adres 

• Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief of wilt u een 

gesprek met de bewonersbegeleider? Bel of app dan naar  

06-53 89 65 91. U krijgt dan de bewonersbegeleider Aad Visser aan de 

telefoon. Mailen kan ook via Bunnikwerkhoven@portaal.nl 
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