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Beste bewoners, 

 

Afgelopen week is de draagvlakmeting gestart. De dagen dat Portaal “Open 

Huis” heeft gehouden in de projectwoningen in Bunnik en Werkhoven zijn 

enthousiast ontvangen door de bewoners. Tijdens deze dagen heeft u zelf 

kunnen zien hoe Portaal de woningen energiezuiniger maakt en hoe de 

badkamer, keuken en toilet er na de ingreep uit kunnen zien. 

In deze nieuwsbrief beantwoorden we de meest gestelde vragen.  

 

Wijziging van de huurverhoging 

Tijdens het Open Huis hebben we geconstateerd dat er een fout is gemaakt in het 

vaststellen van de huurverhogingen. In het informatieboekje, in hoofdstuk 8, staat hoe 

hoog de huurverhoging moet zijn. 

Alle bewoners ontvangen deze week een nieuwe brief met daarin de definitief 

vastgestelde huurverhoging. Bij deze brief zit ook een wijzigingsformulier om voor of 

tegen het plan te stemmen.  

 

Huurtoeslag 

Als u nu recht heeft op huurtoeslag en u komt als gevolg van de huurverhoging boven 

de huurgrens uit, dan behoud u het recht op huurtoeslag, ook in de jaren hierna. De 

belastingdienst noemt dit een verworden recht. Dit verworven recht is van toepassing 

wanneer u ook voldoet aan de andere voorwaarden die gesteld worden, zoals 

inkomen. 

 

Veelgestelde vragen na het open huis (1) 

Tijdens het Open Huis zijn veel vragen gesteld over extra opties. Een aantal 

daarvan kunnen we niet honoreren. 

 

Een veel gehoorde vraag is of we een dakkapel of groter raam op zolder 

kunnen plaatsen. De meeste zolders zijn geen gebruikersruimte maar een 

bergzolder. Portaal mag hier ook geen of slechts beperkt huur voor vragen. 

Dat is de reden dat wij géén keuze bieden voor een groter raam of een 

dakkapel. Bestaande dakkapellen plaatsen we wel terug. 

 

Het vervangen van het onderpaneel van de keukendeur door glas is een veel 

gehoorde wens. Ook dat doen we niet. Glas is duurder, zeker triple glas. Daarnaast is 

de deur nu minder zwaar waardoor de scharnieren minder worden belast en de 

constructie dus duurzamer is. Verder hebben we er voor gekozen om eenheid te 

houden in de woningen.  

Ook kan het onderpaneel makkelijk worden vervangen. Zo kunnen huurders een 

kattenluik maken zonder de hele deur te moeten vergoeden als zij de woning verlaten.  
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Tot slot kunnen we het bouwen van een 2de toilet in de kast in de hal op de 1e 

verdieping niet als optie bieden. Het is technisch bijna onmogelijk en de kosten zijn 

enorm.  

 

Her-beoordelen keuken, badkamer en toilet 

We gaan een aantal keukens, badkamers en toiletten opnieuw beoordelen. Dit doen 

we in eerste instantie op basis van de foto’s die we in 2019 hebben gemaakt bij het 

opnemen van uw woning. Als het team meer informatie nodig heeft, dan nemen zij 

contact met u op om een afspraak te maken. 

De bevestiging van het al dan niet vervangen van uw keuken, badkamer of toilet 

ontvangt u voor de sluiting van de draagvlakmeting per brief of mail van het 

projectteam. 

 

Veelgestelde vragen na het open huis (2) 

Naar aanleiding van de gesprekken met huurders onderzoeken we of we 

een aantal (betaalde) extra opties kunnen aanbieden. Denk hierbij aan: 

• horren voor de nieuwe ramen, 

• een 2e toilet in de badkamer, als dit kan wat betreft grootte én wanneer 

we de badkamer vervangen. 
 

Sluitingstermijn 

Omdat uw huurverhoging mogelijk is gewijzigd én er door bewoners veel vragen zijn 

gesteld, heeft het team besloten om de sluitingstermijn om voor of tegen het plan te 

stemmen te verlengen tot woensdag 8 juli.  

Heeft u al gestemd maar wilt u uw mening herzien? Maak dan gebruik van het 

stemformulier dat bij de brief is gevoegd.  

 

 

  

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 bewonersbegeleider Aad Visser aan de 

telefoon. Mailen kan ook via Bunnikwerkhoven@portaal.nl. 
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