
Welkom thuis

Isolatie, verbetering en onderhoud 72 
woningen Heseveld - fase 1

Weer thuis in een
fi jne warme woning
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Fase I: 72 woningen in Keldermanstraat, Lieven de Keystraat, 
Pieter Postplein, Vredeman de Vriesstraat

Vredeman de Vriesstraat

Renovatie- en onderhouds-
voorstel Heseveld Nijmegen 
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Beste bewoners,

U woont in een van de woningen die we gaan 
opknappen in de Afrika- en Bouwmeesterbuurt 
in Heseveld. De renovatie van 285 eengezins-
woningen is een forse opgave en dat lukt niet in 
één jaar. Dat doen we in 4 opeenvolgende fases. 
De woningen zijn gebouwd in een tijd van hoge 
woningnood, tussen 1952-1957. Erg bijzonder is 
het daarom dat de woningen zijn uitgevoerd in de 
bouwstijl van de Bossche School. Heseveld is van-
wege deze bouwstijl een beschermd stadsgezicht.

Maar, zoals veel woningen uit die tijd, is ook uw 
woning nauwelijks of niet geïsoleerd. En de tand 
des tijds zal meer sporen hebben achtergelaten. 
Medewerkers van De Variabele hebben u daar-
voor bezocht. Veel gehoorde klachten waren last 
van vocht, tocht en kou, verouderde badkamers, 
keukens en toiletten.

Ik ben daarom blij u dit renovatievoorstel te 
mogen aanbieden. We weten niet of we aan al uw 
wensen tegemoet komen, maar zullen de meeste 
klachten voor u oplossen door: 
· isoleren van de woningen naar gemiddeld 
 energielabel A;
· verbeteren van het wooncomfort;
· daling van de gemiddelde stookkosten;
· verbeteren van het uiterlijk van de woning met 
 aandacht voor de beschermde status; 
· onderhoud aan en vervanging van keuken, 
 badkamer en toilet waar dat nodig is.

In dit voorstel leest u wat we precies willen gaan 
doen, wanneer en wat we van u verwachten 
tijdens de werkzaamheden.  Alle werkzaamhe-
den gebeuren in goed overleg met u, omdat we 
voorlopig nog rekening moeten houden met de 
regels van het RIVM vanwege het coronavirus. De 
gezondheid van iedereen staat namelijk op de 
eerste plaats. Heeft u daarover vragen of twijfelt u 
(bijvoorbeeld vanwege uw gezondheid), neemt u 
dan contact op met een van de bewonersbegelei-
ders om een oplossing te bedenken. 

We kunnen de renovatie alleen uitvoeren als 70% 
van de bewoners instemt met dit voorstel. Alles 
daarover leest u in dit plan. 

Ik wens u veel leesplezier en succes met het 
maken van uw keuze. We hopen op een prettige 
samenwerking tijdens dit project en dat u daarna 
weer lange tijd met veel plezier zult wonen in uw 
gerenoveerde woning in Heseveld.

Wieke van Veldhuizen,
Manager Volkshuisvesting Portaal Nijmegen

Voorwoord
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Bewonersbrochure
In deze brochure beschrijven we ons plan voor de 
renovatie van uw woning. U kunt het voorstel op 
uw gemak doorlezen. Daarna kunt u aangeven of 
u ermee akkoord gaat.

Wat staat er in deze brochure?
Allereerst leest u over de werkzaamheden die 
we willen uitvoeren. Daarna volgt de algemene 
planning van het project: Wanneer is welk blok 
aan de beurt? Voor de maatregelen vragen wij een 
huurverhoging. In hoofdstuk 4 leest u daar meer 
over. 

We voeren de werkzaamheden uit terwijl u in huis 
woont. Dat geeft overlast. We hebben daarom ook 
uw medewerking nodig. Bijvoorbeeld om ruimte 
te maken, zodat de vakmensen (bouwvakkers) 
hun werk kunnen doen in uw huis. Hierover leest 
u meer in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 vindt u een 
toelichting op de draagvlakmeting. In hoofdstuk 7 
stelt het projectteam zich voor, zodat u weet met 
wie u te maken krijgt en hoe u ze kunt bereiken.

Portaal, mei 2021

Draagvlak
Om dit plan uit te kunnen voeren, vragen wij uw 
toestemming. Tenminste 70% van de huishoudens 
moet ‘ja’ zeggen, om het plan door te laten gaan. 
Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt 
verwachten, dus waar u ‘ja’ of ‘nee’ tegen zegt. 
In deze brochure vindt u alle informatie om een 
goede keuze te maken.

Tip: lees dit boekje door en schrijf uw vragen op. 
Neemt u gerust contact met ons op. Onze tele-
foonnummers en e-mailadressen staan achterin 
deze brochure.

De woning waarin u woont, is constructief goed. 
Maar de woning voldoet niet meer aan de eisen van 
deze tijd. Denk hierbij aan weinig of geen isolatie, 
hoog energieverbruik, tocht- en vochtproblemen. 
Ook zijn sommige keukens, badkamers en toiletten 
verouderd. U heeft ons laten weten wat er verbeterd 
kan worden en wij willen uw woning comfortabel en 
energiezuinig maken. 

1. Inleiding
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We hoorden uw ervaringen over koude, tocht en 
vocht in de woning. We willen daarom de woningen 
in Heseveld beter isoleren en de ventilatie verbete-
ren. Na de renovatie heeft u een comfortabele en 
energiezuinige woning met een verbeterd energielabel. 

Wat gaat er allemaal gebeuren? In dit hoofdstuk 
beschrijven we in het kort het plan. In de volgende 
hoofdstukken leest u er meer over.

Buitenkant van de woning 

Isolatie *
• Spouwmuren
• Vervangen enkelglas door geisoleerd
 HR++ glas 
• Isoleren kruipruimte

Onderhoud
• Buitenschilderwerk met houtrotherstel 
• Herstel voegwerk / metselwerk 
• Tussenmuren brandwerend maken.

De woningen hebben
gemiddeld nu energielabel
F/G. Dit is na de renovatie
energielabel B/A.

In de woning 

Ventilatie / isolatie*
• Mechanische ventilatie 
 (keuken en douche).
• Isoleren zoldervloer.
• Plaatsen vlizotrap als deze er niet is.

Onderhoud
• Groepenkast vervangen, als nodig
• Rookmelders plaatsen
• CV ketel vervangen (als dit technisch
 noodzakelijk is).

Keukens, badkamers en toiletten
• Nieuwe keuken en/of badkamer en/of toilet, 
 als u daarvoor in aanmerking komt. 

* Voor deze werkzaamheden is 70%
 akkoord nodig.

2. Wat gaat er gebeuren?
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Buitenkant van de woning

Spouwmuur-isolatie 
Tussen de buitenmuren brengen we isolatie aan. 
Dit zorgt ervoor dat er minder kou door de muren 
naar buiten verdwijnt. Zie afbeelding. 

Isoleren van de spouwmuur

Isolatieglas
Het enkelglas in de woonkamer, keuken, 
badkamer en slaapkamer vervangen we 
door geisoleerd glas (HR++). De bestaande 
ventilatieroosters vervangen we. Bij de 
slaapkamers aan de achterzijde van de woningen 
vervangen we het glas door HR++glas met 
ventilatierooster. De ventilatieroosters van de 
slaapkamers aan de voorzijde blijven behouden 
in verband met het beschermd stadsgezicht. 
Het enkelglas in het raam van het toilet blijft en 
vervangen we niet omdat deze simpelweg te klein 
is. Als het doucheraam hetzelfde formaat heeft als 
het toiletraam dan vervangen we deze ook niet.

Buitenschilderwerk / herstel houtrot 
Het houtwerk controleren we op houtrot en 
herstellen dit. Daarna schilderen we de houten 
kozijnen en de overige houten gevelonderdelen 
aan de buitenkant van de woning in de bestaande 
kleuren. Het geschilderde muurwerk langs de 
kozijnen schilderen we ook. 

Voegwerk / metselwerk 
Daar waar het voegwerk en het metselwerk 
slecht is, vervangen we dit. Ook vervangen we de 
regenpijpen. 

Vloerisolatie
Onder de vloer spuiten we een laagje korrels. 
Als u een kruipluik heeft dat bereikbaar is, dan 
gebruiken we dit. Heeft u dit niet? Dan doen we dit 
van buitenaf, zoals op onderstaande afbeelding is 
te zien.
Het laagje korrels zorgt voor een drogere 
kruipruimte en een relatief hoge isolatiewaarde.
Let op: U kunt geluidshinder ondervinden bij het 
aanbrengen van de vloerisolatie. 

Isoleren kruipruimte

Aanpassen brandvertraging
De tussenmuren maken we brandveilig. Dat doen 
we door de dakpannen te verwijderen rondom de 
scheidingsmuur. Hier ligt een houten frame. Dit 
frame zagen we in en vullen we op met steenwol. 
Daardoor kan de brand minder snel overslaan 
naar de volgende woning. Deze werkzaamheden 
vinden allemaal buiten op het dak plaats.



8

In de woning

Mechanische ventilatie 
De woning krijgt een isolatiepakket. Om te zorgen 
dat de woning ook kan ademen, is een goede 
ventilatie noodzakelijk. Veel vocht ontstaat door 
uw eigen aanwezigheid, koken en douchen. Dit 
vocht moet de woning kunnen verlaten. Daarvoor 
brengen we mechanische ventilatie aan. Zie ook 
de bijgevoegde folder over Ventilatie van de GGD.

Wanneer u op dit moment nog geen ventilatie-
systeem in uw woning heeft, dan wordt deze 
aangebracht. De ventilatiebox plaatsen we op de 
vliering. Vanuit de vliering maken we leidingen 
naar uw douche en keuken. 

Hiervoor boren we gaten in de vloer van de 
vliering en de verdiepingsvloer. De afzuigpunten 
komen in de keuken en de douche. Waar de 
leidingen in uw woning komen, bespreken we 
graag tijdens het huisbezoek. 
Als de leidingen in het zicht komen, brengen we 
een koof aan om deze te verbergen. Deze koof is 
wit.

De CO2- sensoren voor de ventilatie hangen we 
bij de thermostaat in de woonkamer en in de 
hoofdslaapkamer.

De combinatie van afzuigpunten en ventilatie-
roosters zorgen in de woning voor een goede 
luchtcirculatie. Om een goede luchtcirculatie
(Zie ook onderstaande afbeelding) te krijgen in 
alle vertrekken, korten we als dat nodig is de 
binnendeuren aan de onderzijde in. 

De ventilatiebox komt op de vliering met een 
elektrapunt en lichtpunt. Voor het onderhoud van 
de mechanische ventilatiebox maken we rondom 
de ventilatiebox de vlieringvloer beloopbaar.

Ventileren is belangrijk om schimmel in 
uw woning te voorkomen. Als een woning 
slecht ventileert, dan kan dit klachten 
geven zoals benauwdheid, hoesten, 
hoofdpijn, slijmvorming of een chronische 
neusverkoudheid.
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Isoleren zoldervloer en plaatsen vlizotrap als 
deze nu niet aanwezig is.

We isoleren de zoldervloer (vliering). We brengen 
isolatiemateriaal aan in de ruimte tussen deze 
vloer en het plafond van de slaapkamers. Dit 
gebeurt met droge isolerende vlokken. Heeft uw 
woning geen toegang tot de vliering, dan maken 
we een vlizotrap naar de vliering in de woningen. 
Deze werken we netjes af en schilderen we in een 
lichte kleur. Als u wel een sparing heeft maar geen 
vlizotrap, dan plaatsen wij een vlizotrap.

Bij de kleine woningen (Pieter Postplein) isoleren 
we het zolderdak van binnenuit

Voorbeeld Isoleren zoldervloer 

Meterkast
We controleren de bestaande groepenkast in 
uw meterkast. Heeft u nog een groepenkast met 
porceleinen stoppen, dan vervangen we deze 
door een nieuwe groepenkast. In uw meterkast 
passen we de stroomvoorziening aan voor de 
ventilatiebox op de vliering. 

Rookmelders 
Voor de brandveiligheid plaatsen we twee 
rookmelders in uw woning. Een rookmelder 
plaatsen we in de gang en de andere op 
de overloop tegen het plafond. Deze zijn 
accugestuurd en gaan tien jaar mee. Na tien jaar 
vervangen we deze weer.

CV ketel
Als de cv-ketel technisch verouderd is en toe is 
aan vervanging, nemen we dat nu ook mee in het 
werk. De cv-ketel blijft op dezelfde plek hangen 
waar deze nu ook hangt. 

Heeft u een gaskachel, dan is het mogelijk om 
deze te vervangen door een CV-installatie.

QR codes
U ziet dat heel wat staat te gebeuren. Om u als 
bewoner mee te nemen hierin zijn er twee fi lmpjes 
gemaakt. Hierop ziet u hoe we de vlizotrap maken 
en hoe we de woning isoleren. Zo krijgt u een 
beetje mee hoe een en ander in zijn werk gaat. De 
QR codes staan hieronder: 

De Variabele - Isolatie

De Variabele - Vlizotrap
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Keuken – douche – toilet 

Komt u in aanmerking voor een nieuwe keuken, 
douche of toilet, dan bieden wij u dit aan. U bent 
niet verplicht hier gebruik van te maken, als u 
bijvoorbeeld opziet tegen de overlast of er nog 
tevreden mee bent.

Keuken
Komt uw keuken in aanmerking voor vervanging? 
Dan komen er drie onderkasten, drie bovenkasten 
en een kunststof aanrechtblad. De hoogte van het 
nieuwe keukenblok bepalen we in overleg met u 
op 90 of 95 cm. Op de muur boven de tegels komt 
wit sauswerk. Wij geven u verhuisdozen zodat u 
spullen goed kunt opbergen.

Douche 
Komt uw douche in aanmerking voor vernieuwing? 
Dan krijgt u een nieuwe wastafel met een nieuwe 
kraan, een spiegel en een planchet. 
De douchehoek krijgt een nieuwe kraan met een 
verstelbare douchekop op een glijstang. 
De leidingen van de badkamer / toilet werken we 
zoveel mogelijk in de wand weg. 
De wandtegels komen tot aan het plafond. Op het 
plafond komt nieuw wit sauswerk. 

WMO-voorzieningen
WMO voorzieningen om veilig te kunnen douchen, 
haalt De Variabele er af voor de werkzaamheden 
en plaatst deze later in overleg met u weer terug.

Toilet
Komt u in aanmerking voor een nieuw toilet? 
Dan krijgt u nieuwe vloer- en wandtegels en een 
nieuwe toiletpot. Bij vervanging van het toilet 
houden we rekening met wat er nu zit. Heeft u 
nu een verhoogd toilet, dan krijgt u in de nieuwe 
situatie ook een verhoogd toilet. In het toilet 
komen de wandtegels tot 1,50 meter boven de 
afgewerkte vloer. Het plafond en de muur worden 
wit gesausd.
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Begin september 2021 willen we beginnen met de 
werkzaamheden aan de woningen. Naar verwach-
ting zijn we dan in december 2021 klaar. Dit is onder 
voorbehoud dat 70% van de bewoners akkoord gaat 
met het voorstel, het verkrijgen van de omgevings-
vergunning en onvoorziene omstandigheden, zoals 
bijvoorbeeld veel regen of koude.
Huisbezoek
Ruth Ebisch van De Variabele komt bij iedere 
bewoner langs voor een persoonlijk gesprek over 
de renovatie. Vanwege de coronamaatregelen 
kijken we hoe we dit het beste kunnen plannen. 
We kijken of de informatie duidelijk is en u kunt 
uw vragen stellen over het renovatievoorstel. In 
het gesprek komen ook uw eventuele zorgen aan 
de orde, zodat we daar bij de uitvoering rekening 
mee kunnen houden. De afspraken met elkaar leg-
gen we vast op een zogenaamd opnameformulier. 
U ontvangt een kopie van dit opnameformulier.

We vragen u om omstandigheden, zoals lichame-
lijke beperkingen en/of ziekte , of andere beper-
kingen bij dit gesprek te melden1. Samen met u 
zoeken we naar een passende oplossing, zodat we 
de werkzaamheden zo goed mogelijk afstemmen 
op uw mogelijkheden. 

Dagplanning 
U ontvangt de dagplanning uiterlijk twee weken 
voordat we starten met de werkzaamheden aan 
uw woonblok. Dit is een detailplanning waarop 
staat wanneer we welke werkzaamheden in uw 
woning doen. 

Duur werkzaamheden in de woning
De werkzaamheden in uw woning duren onge-
veer 5 werkdagen.  Omdat elke woning anders 
is, leveren we maatwerk. Bij de ene woning zijn we 
maar 4 dagen binnen bezig en bij een andere kan 
dat 5 zijn. Dat is afhankelijk van de werkzaamhe-
den die we in uw woning uitvoeren. In de planning 
die u krijgt, staat precies aangegeven hoeveel 
dagen we bij u binnen zijn. 

1 We vragen u alleen die informatie te delen, die van 

belang is voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

3. Planning

Ruth komt bij u op huisbezoek
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Als uw woning in aanmerking komt voor 
vervanging van douche, toilet en/of keuken, 
dan komen er nog ongeveer 12 werkdagen 
extra bij. Dit is een aparte bouwstroom, omdat 
niet elke bewoner hiervoor in aanmerking 
komt. Deze werkzaamheden voeren we bij 
voorkeur niet tegelijkertijd uit met de standaard 
werkzaamheden, omdat dit te veel overlast 
veroorzaakt voor u als bewoner. Als u in 
aanmerking komt voor vervanging van een 
keuken, douche en toilet, dan pakken we deze niet 
alle drie tegelijk aan. Dit is namelijk niet prettig 
voor u. De douche en het toilet vervangen we 
tegelijkertijd omdat deze onder elkaar zitten en de 
standleidingen van de badkamer door het toilet 
lopen. Aansluitend pakken we de keuken aan. De 
planning van deze werkzaamheden bespreken we 
nog met u tijdens het huisbezoek. 

Buitenwerkzaamheden 
De buitenwerkzaamheden is een aparte 
bouwstroom. Bij buitenwerkzaamheden kunt u 
denken aan steigerwerk, dakwerkzaamheden, 
schilderwerk en isolatie.Om de overlast voor u te 
beperken proberen we de buitenwerkzaamheden 
zoveel mogelijk, als dat kan, met de andere 
werkzaamheden te combineren. 

In totaal verwachten we dat u ongeveer 4 weken 
overlast heeft van de bouwwerkzaamheden in en 
rond uw huis (exclusief keuken/douche/toilet). In 
deze periode werken we niet perse elke dag aan 
of in uw woning. Wanneer er werkzaamheden bij 
uw buren zijn, dan kan dat voor u ook overlast 
(geluid) geven. 

Bouwstromen 
Er zijn in totaal drie bouwstromen:

1. Buitenwerkzaamheden op het dak voor de 
 brandveiligheid rondom het hele 
 woonblok. Deze lopen vooruit op alle andere 
 werkzaamheden. Hier hoeft u niet voor thuis 
 te blijven.

2. Binnen- en buitenwerkzaamheden 
 voor de isolerende werkzaamheden en de 
 onderhoudswerkzaamheden: ongeveer 5 
 dagen binnen en ongeveer 4 weken rondom 
 het hele blok.

3. Keuken/Douche/Toilet: douche en toilet 
 samen 8 dagen en keuken 4 dagen. Totaal 
 ongeveer 12 dagen.
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Volgorde
We starten met de werkzaamheden in de Vredeman de Vriesstraat. Vervolgens is de Keldermanstraat aan 
de beurt en gaan we verder met het laatste deel van de Vredeman de Vriesstraat. Daarna is de Lieven de 
Keystraat aan de beurt en tot slot het Pieter Postplein.

In onderstaande tekening kunt u zien wat de volgorde is van de werkzaamheden:

Adres Blok Periode werkzaamheden *

Fase 1 Start Klaar (verwacht)

Vredeman de Vriesstraat 1-21 oneven 1 30 augustus 20-september

Vredeman de Vriesstraat 2-18 even 2 Midden september Begin oktober

Vredeman de Vriesstraat 20-34 3 Eind september Half oktober

Keldermanstraat 2-8 even 4 Eind september Half oktober

Keldermanstraat 1-7 oneven 5 Begin oktober Eind oktober

Vredeman de Vriesstraat 36-42 even 6 Begin oktober Eind oktober

Vredeman de Vriesstraat 23 en 25 7 Midden oktober Begin novembet

Lieven de Keystraat 1-21 oneven 8 Eind oktober Eind november

Lieven de Keystraat 2-22 even 9 Begin november Begin december

Pieter Postplein 71-76 en 1 en 2 10 Eind november Half december

Volgorde werkzaamheden Fase 1

* Dit is onder voorbehoud van het verkrijgen van de omgevingsvergunning en onvoorziene omstandigheden,

zoals bijvoorbeeld winters weer of veel regen. 
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Gemiddeld hebben de woningen nu een energiela-
bel F/G. Na de renovatie zal dit energielabel A/B
zijn. Gemiddeld maken de woningen maar liefst 5 
labelstappen en worden energiezuiniger. Bij gelijkblij-
vend verbruik, kunt u een behoorlijke besparing ver-
wachten op uw stookkosten.

Huurverhoging isolatiepakket
Na deze renovatie met het isolatiepakket krijgt u 
een meer comfortabele en energiezuinigere wo-
ning. Om deze aanpak mogelijk te maken, vragen 
wij een huurverhoging van € 23,50 per maand. 
Deze huurverhoging geldt voor alle woningen en is 
voor alle woningen gelijk.
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: uw woning is op 15 
juni geisoleerd, dan gaat de huurverhoging in op 1 
augustus.

4. Financiële gevolgen

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.
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De renovatie- en onderhoudswerkzaamheden die in 
dit voorstel staan, kunnen we in bewoonde staat uit-
voeren. Dat betekent dat u tijdens de renovatie in uw 
woning kunt blijven wonen. Een renovatie geeft altijd 
overlast, maar die beperken we zoveel mogelijk.

Renovatie in bewoonde staat
De renovatie- en onderhoudswerkzaamheden die 
in dit renovatievoorstel beschreven staan, kunnen 
we in bewoonde staat uitvoeren. Dat betekent dat 
u tijdens de renovatie in uw woning kunt blijven 
wonen. Een renovatie geeft overlast voor u als be-
woner. We beperken de overlast zoveel mogelijk 
en geven afdekfolie zodat u zelf ook een en ander 
kunt afdekken in uw woning.

De werktijden zijn van 07:30 uur tot 
16:30 uur. De werkplek en omgeving 
wordt iedere dag netjes en veilig 
achtergelaten. 

Maatwerk 
Voor bewoners met een medische indicatie (afge-
geven door een onafhankelijk medisch specialist) 
zoeken we in goed overleg een maatwerkoplos-
sing. Dit geldt dan voor de tijd dat er werkzaam-
heden zijn in de woning. Voor de werkzaamheden 
aan de buitenzijde is dat niet nodig. 

Vergoeding voor overlast
Voor de overlast die u heeft door de uitvoering 
van de werk zaam heden, geeft Portaal een
eenmalige overlastvergoeding van € 250. 
Dit bedrag wordt overgemaakt door Portaal op 
het bij ons bekende rekeningnummer waar ook de 
huur van afgeschreven wordt.

De vergoeding is een compensatie voor het ver-
minderde woongenot door lawaai en het tijdelijk 
niet kunnen gebruiken van voorzieningen in of 
rond de woning, stofoverlast, schoonmaakkosten, 
gebruik van elektriciteit en water door de aanne-
mer, het bestellen van een maaltijd en verwarming 
(het droogstoken van een ruimte). Dus voor alle 
extra kosten die u maakt tijdens de renovatie.

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.

Bewonersbegeleiding / uitvoerder
Voor, tijdens en na de renovatie is de bewoners-
begeleiding van De Variabele aanwezig en een 
bewonersbegeleider van Portaal bereikbaar.

De bewonersbegeleider van 
De Variabele is voor u hét aan-
spreekpunt voor alle vragen 
over dit renovatieproject.

We vinden het belangrijk dat u persoonlijk antwoord 
krijgt op uw vragen. Waar nodig zoeken we samen 
met u naar passende oplossingen voor uw zorgen.

5. Sociaal plan
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Welke overlast en ongemakken kunt u 
ervaren?

1. Vaak werklieden om uw woning.
2. Geluidsoverlast door de werkzaamheden.
3. Verplaatsen van (een deel van) uw meubels en 
 spullen in de woning en in de tuin.
4. Overlast voor uw huisdieren. Wanneer u 
 verwacht dat uw huisdier overlast heeft van de 
 werkzaamheden, zorgt u dan zelf voor een 
 logeeradres?
5. Extra verkeer door aanvoer van werklieden en 
 materiaal. 
6. Rondom het hele blok woningen (voor- en 
 achterkant) komt een steiger voor de werk-
 zaamheden aan de gevels en het dak. 
 Hiervoor vragen we eventuele beplanting of 
 anderszins tijdelijk weg te halen / te 
 verplaatsen.
7. We werken zoveel mogelijk stof arm, door
 machines te voorzien van stof afzuiging. Toch 
 is stof en gruis niet te voorkomen.

Schade afhandeling 
We proberen schade zoveel mogelijk te voorko-
men. Ontstaat er toch schade die is veroorzaakt 
door de werkzaamheden? Let op het volgende :
 
1. Binnen 24 uur melden bij de uitvoerder van  
 De Variabele.

2. U hoort binnen één week op welke manier de  
 schade wordt opgelost.

Uw medewerking gevraagd
We doen er alles aan om veilig en goed te werken. 
Hierbij kunt u ons helpen. We vragen uw mede-
werking om:

1. uw spullen in de gang / hal, trap en overloop  
 tijdelijk weg te halen, zodat er goed gewerkt 
 kan worden en niets beschadigd raakt. 
2. een gedeelte aan de binnenkant van het raam 
 (strook van ongeveer 1 meter) vrij te maken 
 als werkruimte bij het vervangen van het enkel 
 glas. De raambekleding, zoals vitrage, 
 gordijnen, lamellen kunnen tijdelijk even naar 
 de andere kant van het raam worden 
 geschoven.
3. uw spullen van de vliering tijdelijk weg te 
 halen, zodat er goed gewerkt kan worden en 
 niets beschadigd raakt.
4. uw huisdieren uit de buurt te houden van de 
 werkzaamheden. 
5. uw kostbare spullen, zoals uw sieraden, laptop 
 en mobiele telefoon, op te bergen.
6. toegang tot uw woning te geven aan de werk-
 lieden op de dagen dat dit in uw woning nodig 
 is. Deze dagen staan vermeld op de dagplanning
 die u vooraf ontvangt. Bent u (of iemand 
 anders namens u) niet thuis, dan kunt u de 
 sleutel afgeven bij de uitvoerder van De
 Variabele. Dit is voor eigen risico.
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Voor de buitenwerkzaamheden vragen
we u om:

1. een strook van 1,5 meter vanaf de gevel vrij 
 te maken voor het plaatsen van de steigers. 
 Ook losse spullen, zoals plantenbakken en 
 tuinstoelen, vragen we u te verplaatsen. Denk 
 ook aan bomen of struiken die in de weg staan.
2. Heeft u spullen aan de gevel hangen? De
 bewonersbegeleider bekijkt vlak voor de start 
 van de werkzaamheden samen met u wat er 
 tijdelijk aan de kant moet om de werkzaam-
 heden te kunnen doen. Denk aan een luifel, 
 zonneschermen, rolluiken, vogelhuisjes, 
 klimplanten en dergelijke.

Vervangende voorzieningen bij vervanging keu-
ken/douche/toilet
• Douche - Als uw douche wordt vernieuwd, 
 kunt u ongeveer 10 werkdagen geen gebruik 
 maken van uw douche. Hiervoor wordt een 
 tijdelijke douchevoorziening geregeld in een 
 onbewoonde woning.
• Toilet  - Als uw toilet wordt vervangen kunt u 
 enkele dagen geen gebruik maken van uw 
 eigen toilet. U krijgt van De Variabele een tijde-
 lijke toiletvoorziening te leen. Deze toiletvoor-
 ziening wordt in de woning in de door u aan-
 gewezen ruimte geplaatst. 
• Keuken - Als uw keuken wordt vernieuwd, kunt 
 u ongeveer 10 werkdagen geen gebruik 
 maken van uw keuken. Zolang u geen gebruik 
 kunt maken van uw eigen kooktoestel, kunt u 
 een tijdelijke 2 pits-kookplaat gebruiken. 
• Wasmachine – Als u tijdens de werkzaam-
 heden geen gebruik kunt maken van de 
 wasmachine, is er ook een tijdelijke
 wasmachine beschikbaar in de douchewoning. 

Mogelijkheden om afstand te nemen van de 
werkzaamheden
Er komt een huiskamerwoning, waar alle bewo-
ners gebruik van kunnen maken. De woning is 
bedoeld voor als er werkzaamheden zijn in uw 
woning. Deze huiskamerwoning is volledig inge-
richt en dichtbij uw  woning. Voordat de werk-
zaamheden beginnen, vragen we wie er gebruik 
van de huiskamerwoning wil maken. U kunt in de  
huiskamerwoning niet overnachten.

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) zijn 
bijvoorbeeld zonneschermen, rolluiken, 
schotelantennes, buitenlampen aan de 
gevel, airco’s, aanbouwen. Portaal verricht 
geen werkzaamheden aan veranderingen 
die u zelf heeft aangebracht. 
U bent zelf verantwoordelijk voor het 
weghalen en weer terugplaatsen van de 
door u zelf aangebrachte voorzieningen. 
Vlak voor de werkzaamheden neemt De 
Variabele met u door of een bepaalde ZAV 
kan blijven zitten of niet. 

Mocht de ZAV tijdelijk verwijderd moeten 
worden, vragen wij u dit op tijd te doen. 
Wanneer Portaal akkoord was met de ZAV 
kunt u deze na de werkzaamheden weer 
aanbrengen.
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Stap voor stap:
1. U ontvang dit renovatievoorstel met een
 begeleidende brief, de akkoordverklaring en 
 een brief waarin staat of u in aanmerking komt 
 voor vervanging van uw keuken, douche en/of 
 toilet. Lees de informatie goed door en noteer 
 uw vragen. Heeft u na het lezen en bekijken 
 van de informatie nog behoefte aan een 
 gesprek? Neem dan contact met ons op. Dan 
 kunnen we uw vragen beantwoorden.
2. Op de akkoordverklaring kunt u aangeven of 
 u akkoord gaat met de uit te voeren 
 werkzaamheden. 
3. U kunt de akkoordverklaring inleveren door 
 deze op te sturen in de bijgevoegde 
 antwoordenvelop. 
4. Uiterlijk juni ontvangt u een brief met de
 uitslag.
5. Daarna gaat een bezwaarperiode in van 8 
 weken (zie hieronder). In augustus verwachten 
 wij u te kunnen vertellen of de renovatie
 definitief doorgaat.

Wanneer kan de renovatie worden uitgevoerd? 
De werkzaamheden uit dit voorstel gaan door 
wanneer 70% of meer van de bewoners met het 
renovatievoorstel akkoord gaat. 
Op dat moment zijn alle bewoners, ook als u tegen 
of niet heeft gestemd, volgens de wet aan het 
projectvoorstel gebonden. Natuurlijk is dit onder 
voorbehoud van het afgeven van vergunningen.

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? Deel ze met ons. Heeft u bege-
leiding? Bijvoorbeeld van het wijkteam of van een 
zorginstelling? Wilt u dan contact opnemen met 
uw begeleiding en vragen of zij samen met u het 
voorstel door kunnen nemen. Zo kunt u samen 
kijken wat er op u afkomt en of u extra ondersteu-
ning nodig heeft. Uw begeleiding kan ook recht-
streeks contact opnemen met ons bij vragen.

Wanneer treedt het sociaal plan in werking? 
Het renovatievoorstel (dit boekje) treedt in wer-
king 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? 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. 

6. Bent u het eens met het
renovatievoorstel?

Wanneer minder dan 70% van de zittende 
bewoners instemt, dan kunnen we de 
woning niet energiezuinig maken. Portaal 
beraadt zich dan opnieuw om eventueel 
alleen noodzakelijk onderhoud uit te 
voeren.
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We vinden het belangrijk dat u persoonlijk antwoord 
krijgt op uw vragen. Waar nodig zoeken we samen 
met u naar passende oplossingen voor uw specifi eke 
situatie.  
Spreekuur
Tijdens de werkzaamheden houden we normaal 
gesproken een spreekuur. In verband met coro-
na bekijken we in welke vorm we dit willen doen. 
In de nieuwsbrief houden we u hiervan op de 
hoogte. 

Projectteam
Het projectteam bestaat uit medewerkers  van 
Portaal en De Variabele met haar partners. We 
stellen u graag voor aan de contactpersonen voor 
u van het Projectteam.

We spannen ons gezamenlijk in om goed werk te 
leveren. Een goed onderling contact bij de uitvoe-
ring van de werkzaamheden vinden we belangrijk. 
Bent u toch niet tevreden of ontstaan er proble-
men, dan horen we dat graag van u. We lossen 
eventuele problemen zo snel mogelijk op. 

Ron Sommers - uitvoerder [De Variabele]

De uitvoerder is verant-
woordelijk voor de dagelijk-
se aansturing en uitvoering 
van het werk. Hij zorgt 
voor de juiste technische 
kwaliteit en dat alles vol-
gens planning en afspraak 
gebeurt.

Ruth Ebisch – bewonersbegeleiding 
[De Variabele]

Voor u als bewoner is de 
bewonersbegeleider van De 
Variabele het eerste aan-
spreekpunt. Zij is de spin 
in het web en begeleidt 
u door de onderhouds-
 werkzaam heden heen. U 

kunt bij haar terecht voor alle vragen die met het 
onderhoudsproject te maken hebben. Zij is be-
reikbaar via 06 510 915 11 of per mail: rebisch@
devariabele.nl

Elles Witsiers– Bewonersbegeleider 
[Portaal]

Heeft u vragen voor Portaal 
over de renovatie? 
Neem dan contact op met 
Elles Witsiers bewonersbe-
geleider via elles.witsiers@
portaal.nl

Portaal is telefonisch bereikbaar op
088 - 767 82 25, met een vaste lijn belt u gratis via 
0800 - 767 82 25.

Op werkdagen kunt u ons bereiken van
8.00 - 13.00 uur. 

7. Contact




