
Nieuwsbrief #1 

Vorig jaar heeft Portaal samen met aannemer De Variabele werkzaamheden aan de 

woningen in de Transvaalstraat uitgevoerd. Ook is gestart met de voorbereiding voor 

de verdere verduurzaming van de woningen.   

Goed nieuws 

We hebben goed nieuws voor u! Komend jaar willen we de woning waarin u woont 

verder gaan verbeteren en isoleren. Wat willen we doen? 

 Vervangen van het ruitje (bovenlicht) aan de straatkant van de woonkamer door

HR ++-glas en een ventilatierooster.

 Aanbrengen van een nieuw dakpakket, bestaande uit dakisolatie, nieuwe

dakpannen (donkergrijs), nieuwe regenpijpen en aanpassing van de dakranden

van de woningen. Ook vernieuwen we de bestaande dakramen.

 Vervangen van de dakbedekking van de bergingen.

 Reparatie van het voegwerk (daar waar dit slecht is) van enkele zijgevels van de

hoekwoningen, de gehele bergingen en de keermuren in de tuin.

 Reparatie en schilderwerk van de betonranden boven de slaapkamerramen aan

de achtergevel van de woningen

 Spouwmuurisolatie.

 Toevoegen van een CO2-sensor aan het ventilatiesysteem in de woonkamer en

de hoofdslaapkamer.

Minder stookkosten 
Het isoleren van de woning betekent dat u minder hoeft te stoken om uw woning te 
verwarmen. We verwachten dat u minder stookkosten krijgt. Dat is heel prettig. De 
woningen hebben nu een gemiddeld energielabel F. Na de renovatie is dat  
energielabel A.   

Huurverhoging 
Na deze renovatie krijgt u een warme en comfortabele woning met een beter 
energielabel. Voor deze verbeteringen vragen wij een huurverhoging. De hoogte van 
deze huurverhoging moet nog vastgesteld worden.  

Hoe verder?   
Meer informatie over de werkzaamheden, de huurverhoging en de planning leest u 
straks allemaal in het renovatievoorstel. U krijgt deze, naar verwachting, begin april. 
Medio april houden we een  informatiemoment waar u uw vragen over de 
werkzaamheden kunt stellen. Dan ontvangt u ook een stemformulier waarop u kunt 
aangeven of u voor of tegen de plannen bent. 
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Asbestonderzoek 
Vooraf aan de werkzaamheden aan het dak is een asbestonderzoek nodig. Dit 
betekent dat er gekeken wordt of en waar er asbesthoudende materialen aan en in uw 
woning zijn.  
 
In maart 2020 komt een vertegenwoordiger van onderzoeksbedrijf SGS Search bij u 
langs. SGS Search maakt telefonisch een afspraak met u voor dit onderzoek. Het 
onderzoek in uw woning duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. De medewerker kan zich 
legitimeren en deze brief aan u tonen. We vragen uw medewerking aan dit onderzoek. 

 

 

 

 
 
 


