
Welkom thuis 

 

Weer thuis in een fijne, 
duurzame woning 
 Verduurzamen 140 woningen Camposdreef  

 en Argentiniëdreef Overvecht



Renovatie- en onderhoudsvoorstel
Camposdreef 1-87 
Camposdreef 99-163 
Argentiniëdreef 1-87  
Argentiniëdreef 89-153  

Deze brochure bevat belangrijke informatie. Kunt u het niet lezen? Vraag dan hulp 
aan uw buren of familie. 

 
 
Bu mektupda onemli bilgiler var. Bu mektubu anlamadinizmi? O halde komsu veya 
yakinlarinizdan yardim isteyin. 

This brochure contains important information. If you are not able to read this 
brochure then please ask your family or neighbor for assistance.

Cette brochure contient des renseignements importants! Quand il vous est 
impossible de lire cette brochure n’hesitez pas de demander de l’aide a votre famille 
ou vos voisins.

Beste bewoner(s),

U woont in één van de woningen die we gaan verbeteren. Deze zijn gebouwd in de jaren 
60. Veel woningen uit die tijd zijn nauwelijks of niet geïsoleerd. Ook is uw woning verouderd. 
Medewerkers van Van Dillen zijn daarvoor bij u op bezoek geweest. Het Centrum voor 
Woononderzoek heeft u vragen gesteld. Portaal heeft met de klankbordgroep gesproken. 
En de vakmannen van Portaal hebben een aantal woningen bekeken. We hoorden vaak 
van u terug dat u last heeft van vocht, tocht en kou. Ook is bij een deel van de woningen de 
badkamer, keuken en/of toilet verouderd.
Ik ben daarom blij dat ik u dit voorstel kan aanbieden. We verwachten de meeste klachten 
voor u op te lossen. Dat doen we door:
- Het isoleren van de woningen naar gemiddeld energielabel A;
- Het wooncomfort te verbeteren;
- De energiezuinigheid van de woningen te verbeteren;
- Het uiterlijk van de woning te verbeteren; 
- Onderhoud aan de gevels (zoals kozijnen en metselwerk);
- Onderhoud aan en vervanging van keuken, badkamer en toilet waar dat nodig is;
- Onderhoud van de portieken en de entree;
- De bergingen te verbeteren;
- De woningen asbest- en brandveilig te maken. 

In dit voorstel leest u wat we precies willen gaan doen. En leest u wanneer en wat we 
van u verwachten tijdens de werkzaamheden. Het plan en alle werkzaamheden voor het 
verbeteren van uw woning gaan door als het draagvlak behaald is. Dat is als minimaal 70% 
van de huishoudens instemt.

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.

Reijnder Jan Spits
Manager Volkshuisvesting

Voorwoord 
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1. Inleiding
De woning waarin u woont, is constructief goed. 
De woning voldoet niet meer aan de eisen van 
deze tijd. Denk hierbij aan te weinig isolatie, hoog 
energieverbruik, tocht- en vochtproblemen. Ook 
zijn sommige keukens, badkamers en toiletten 
verouderd. Daar willen wij wat aan doen. We willen 
uw woning comfortabel en energiezuinig maken.

Bewonersbrochure
In deze brochure beschrijven we ons plan. U 
kunt het op uw gemak doorlezen. Daarna kunt 
u aangeven of u akkoord gaat met het plan. Dat 
noemen we een draagvlakmeting. 

Dit voorstel is voor de woningen van deelproject B:
• Camposdreef 1-87
• Camposdreef 99-163
• Argentiniedreef 1-87
• Argentiniedreef 89-153

De andere projecten (A, C en D)
Hierna gaan we nog 3 andere projecten uitvoeren 
die als type bouw vergelijkbaar zijn. Er kunnen 
wel bouwkundige verschillen zijn. Na elk project 
evalueren we het proces. Het kan daarom zijn dat 
de brochure voor project A, C en D iets anders zal 
zijn. 

Wat staat er in deze brochure?
U leest eerst iets over de algemene planning. 
Wanneer is welk blok aan de beurt? Wat we willen 
doen, leest u in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 leest 
u de planning. In hoofdstuk 5 leggen we uit welke 
voorbereidingen u kunt doen. 

Voor de werkzaamheden vragen wij geen 
huurverhoging. Dit leest u terug in hoofdstuk 
6. Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon 
in uw woning blijven wonen. We hebben uw 
medewerking nodig. U moet bijvoorbeeld uw 
meubels verplaatsen, zodat de vakmensen 

(bouwvakkers) hun werk kunnen doen in uw huis. 
Hierover leest u meer in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 
9 is het Sociaal Plan opgenomen. Hierin staan uw 
rechten en plichten. Bijvoorbeeld afspraken over 
tijdelijke voorzieningen en vergoedingen bij schade 
of uitloop van de werkzaamheden. Niet iedereen is 
hetzelfde. Daarom bieden wij ook maatwerk. 

Draagvlak
Tot slot leest u in hoofdstuk 8 meer informatie over 
de draagvlakmeting. Het plan gaat pas door als 
tenminste 70% van de huishoudens (of huurders) 
akkoord gaat met de werkzaamheden. 

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.

Wanneer u vragen heeft, neemt u dan gerust 
contact met ons op. Onze telefoonnummers en 
e-mailadressen staan in hoofdstuk 2.

Tip: lees dit boekje door en schrijf uw 
vragen op 

4
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Projectteam
Het projectteam bestaat uit medewerkers van Portaal en Bouwbedrijf Van Dillen met haar partners. We stellen u 
graag voor aan uw contactpersonen.
We spannen ons gezamenlijk in om goed werk te leveren. Een goed onderling contact bij de uitvoering van de 
werkzaamheden vinden we belangrijk. Bent u toch niet tevreden of ontstaan er problemen, dan horen we dat 
graag van u. We lossen eventuele problemen zo snel mogelijk op. 

2. Even voorstellen & contact

Henny Duits  – bewonersbegeleider 
Henny is de bewonersbegeleider van Van Dillen. 
Henny is uw eerste aanspreekpunt. U kunt bij 
hem terecht voor alle vragen die met het project 
te maken hebben. Henny is te bereiken per mail 
h.duits@vandillen-bouw.nl of telefonisch
06 -11400637.

Dirk de Greef – uitvoerder
Bouwbedrijf Van Dillen is de uitvoerder en is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en 
uitvoering van het werk. Dirk zorgt voor de juiste 
technische kwaliteit en dat alles volgens planning 
en afspraak gebeurt.

Horia Boucharka en Ron Mul – 
bewonersbegeleiders  
Ron Mul en Horia Boucharka zijn 
bewonersbegeleiders van Portaal. Horia 
is namens Portaal uw aanspreekpunt. 
Zij zijn bereikbaar via 088 – 767 82 25 of  
overvechttrein@portaal.nl

Van Dillen

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

Portaal

Reparatieverzoeken 
Een reparatieverzoek kunt u indienen via 
MijnPortaal. Als de reparatie spoed heeft, 
bijvoorbeeld bij een gaslekkage of een 
waterlekkage, bel ons dan via 088 - 767 82 25.

3. In het kort
We willen uw woning beter isoleren en de 
ventilatie verbeteren. Na de onderhouds- 
en renovatiewerkzaamheden is uw woning 
comfortabel en energiezuinig met een verbeterd 
energielabel. 

We gaan twee soorten werkzaamheden uitvoeren: 
onderhoud en renovatie. Bij onderhoud gaat het 
om herstel of vervanging van delen van de woning. 
Het wooncomfort blijft gelijk. We rekenen geen 
huurverhoging voor onderhoudswerkzaamheden. 
Onder renovatie verstaan we verbeteringen. 
Renovatie zorgt voor meer woongenot en comfort. 
Ook bespaart u hierdoor energie. Voor een deel 
van de renovatiewerkzaamheden mogen wij nog 
wel een huurverhoging vragen, maar we hebben 
hier niet voor gekozen in dit project. Zie ook 
hoofdstuk 6 en hieronder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de volgende pagina staan alle werkzaamheden 
op een rij. De toelichting staat op de pagina’s 
daarna.

Geen huurverhoging
Goed nieuws: u krijgt géén huur-
verhoging. Voor renovatiewerkzaam-
heden vragen wij normaal gesproken 
een huurverhoging. Per 1 januari 
2023 mogen wij vanuit de wet 
geen verhoging meer vragen voor 
isolerende maatregelen. Wij hebben 
daarom besloten om voor dit project 
- vooruitlopend op deze nieuwe regel 
-  géén huurverhoging te vragen. Voor 
andere energetische maatregelen 
mogen wij dit wel vragen, maar gezien 
onder andere de hoge energiekosten 
en de hoge kosten voor boodschappen 
doen we dat voor dit project ook niet. 
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BINNEN WERKZAAMHEDEN BUITEN WERKZAAMHEDEN

Veiligheid 
• Inbraak- en brandveiligheid op orde brengen 

(onderhoud).
• Controleren van de elektra en waar nodig 

herstellen (onderhoud).
• Als er asbest aanwezig is, verwijderen 

waar nodig. Woningen asbest veilig maken 
(onderhoud).

• Brandwerende doorvoeren van de leidingen 
maken (onderhoud).

Installaties
• Plaatsen van mechanische ventilatie CO2 

gestuurd (keuken, douche en toilet) (renovatie).
• Alle meterkasten vervangen en geschikt maken  

voor 3x25 Ampère (onderhoud). 
• APK-keur elektra installatie (onderhoud).
• Videofoon in de woning (renovatie).
• Aansluiting elektrisch koken (renovatie).
• Stadsverwarming aanpassen (renovatie en 

onderhoud).

Keuken, badkamer, toilet
Vervangen van de keuken en/of de badkamer waar 
nodig (onderhoud).

• Verticaal riool (in schachten) vervangen 
(onderhoud).

• Verticale (hoofd)waterleiding (in schachten) 
vervangen (onderhoud).

Garages
• Garage isoleren aan de binnenzijde (renovatie).

Isoleren – Label A
• Isoleren van de spouwmuur en kopgevels 

(renovatie).
• Isoleren kruipruimte begane grond woningen 

(renovatie) en bergingen.
• Isoleren plafonds in garages (renovatie).
• Kozijnen vervangen met nieuw geïsoleerd  

HR++ glas en ventilatieroosters (renovatie).

Overige werkzaamheden 
• Vervangen voegwerk buitengevel (onderhoud).
• Reinigen buitengevel en toevoegen spouwankers 

(onderhoud).
• Reinigen en schilderen balkons inclusief 

betonnen hekwerken (onderhoud en renovatie).
• Nieuwe afvoer balkons (onderhoud). 
• Hydrofoberen van de gevel. Dat is het 

aanbrengen van een waterafstotend 
impregneermiddel op de gevel (onderhoud).

Algemene ruimtes en bergingen 
• Gazen bergingswanden dichtzetten (renovatie).
• LED verlichting aanbrengen (renovatie).
• Trappenhuizen reinigen en nieuwe 

vloertegels plaatsen. Alles schilderen. Nieuwe 
geluidsisolerende plafonds (onderhoud en 
renovatie).

• Nieuwe postkasten.
• Nieuwe schoonloopmat (onderhoud).
• Vloeren coaten bergingsgangen (onderhoud en 

renovatie).

Voor renovatiewerkzaamheden is het nodig dat minimaal 70% van de huishoudens instemt met het 
plan.

Hieronder ziet u waar de werkzaamheden plaatsvinden. Dit is een voorbeeld. U kunt hier geen rechten aan 
ontlenen.
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4. Wat gaan we doen?  
Buitenkant van de woning 

Spouwmuurisolatie 
Tussen de muren brengen we isolatie aan. Dit 
zorgt ervoor dat er minder warmte door de muren 
naar buiten verdwijnt.  

Isolatieglas en nieuwe kozijnen 
We vervangen de bestaande kozijnen voor nieuwe 
houten kozijnen. De kozijnen zijn voorzien van 
beter isolerend glas (HR++ glas). De nieuwe ramen 
zijn kiep- kantelramen. 

Isoleren kruipruimte 
Onder de vloer spuiten we een isolatielaag. Dit 
doen we via de kruipluiken in de woningen en de 
bergingen. 
Belangrijk: De bouwvakkers moeten daar straks bij 
kunnen. Waarschijnlijk moet u wat spullen hiervoor 
verplaatsen.
Wanden en plafonds garage isoleren
We gaan het plafond (en waar nodig de wanden) 
van de garages isoleren. Hier hebben de woningen 
naast de garages profijt van. Zij hebben dan een 
goede isolatieschil rond de woning. 
Belangrijk: voor deze werkzaamheden is het nodig 
dat de garageboxen waarschijnlijk geheel leeg zijn. 

Balkons 
De balkons voorzien we van een nieuwe afvoer. 
Alle betonnen delen van de balkons gaan we 
schoonmaken en schilderen. Zo ziet de buitenkant 
er straks weer mooi uit. De houten opstaande rand 
vervangen we door melkglas. Dat is glas waar je 
niet doorheen kunt kijken. De opstaande rand van 
het balkon maken we iets hoger. Dit moet vanwege 
wet- en regelgeving.

Gevel, metselwerk en voegwerk
Het gevelmetselwerk maken we schoon. Als 
het metselwerk slecht is, vervangen we dit. In 
de gevel zitten ankers voor de constructieve 

veiligheid. Deze zijn verouderd. Daarom gaan wij 
extra spouwankers bij boren. We vernieuwen het 
voegwerk van de gevel. Tot slot hydrofoberen 
we de gevel. Dat betekent dat we een soort 
beschermlaag/coating voor de stenen aanbrengen. 

In de woning 

Mechanische ventilatie, CO2 gestuurd
(keuken, douche en toilet)
Een goede ventilatie is noodzakelijk. Dit is ook 
nodig voor een gezond binnenklimaat. Veel vocht 
ontstaat door koken, wassen en douchen. Dit vocht 
moet de woning kunnen verlaten. 
De huidige collectieve dak ventilatoren vervangen 
we door een nieuw systeem. De bestaande 
afzuigpunten in de keuken, de douche en het toilet 
vernieuwen we. We plaatsen CO2-sensoren in uw 
woning. Deze hangen we bij de thermostaat in de 
woonkamer en in hoofdslaapkamer.

De combinatie van afzuigpunten en 
ventilatieroosters in de gevelkozijnen zorgen in 
de woning voor een goede luchtcirculatie. Om 
een goede luchtcirculatie te krijgen in alle kamers, 
maken we als dat nodig is de binnendeuren aan de 
onderzijde iets korter. 

Straks is het belangrijk dat de mechanische 
ventilatie altijd aan staat. Ook moeten straks de 
ventilatieroosters van de ramen open blijven. Dan 
wordt namelijk de vieze lucht afgezogen en verse 
lucht aangezogen. 

Meterkast en APK- keur 
Alle woningen krijgen een nieuwe groepenkast. 
Daarnaast voeren we een APK-keur van de elektra 
installatie in uw woning uit. We controleren 
de werking en de staat van onder andere 
wandcontactdozen en schakelaars. Indien nodig 
vervangen we deze. 

Rookmelders 
Als het goed is, zijn de rookmelders al in u woning 
opgehangen. 

Videofoon 
Momenteel heeft u een standaard intercom in de 
woning. Deze wordt vervangen voor een videofoon. 
U kunt dan zien wie er voor de deur van het 
portiek staat. 

Stadsverwarming
De huidige stadsverwarming, radiator en 
leidingwerk passen we in zijn geheel aan. Het 
systeem is oud en voor een groot deel aan 
vervanging toe. We plaatsen in de kast naast 
de douche een individuele warmteset voor de 
verwarming en het warme tapwater. Deze komt 
op de plek van de huidige tapset voor het water. 
Alle radiatoren vervangen we door nieuwe. 
En ook het opbouw leidingwerk van de tapset 
naar de radiatoren vernieuwen we. We halen 
de standleidingen in de keuken, badkamer en 
slaapkamers weg. Hierdoor zal een deel van de 
(geluids)overlast verdwijnen. 

Door het plaatsen van de individuele tapset 
brengen we ook nieuwe warm/koud waterleidingen 
aan naar de keuken. Dit werken we netjes af met 
een koof. 

Naast de voordeur komen nieuwe standleidingen. 
Deze werken we af met een koof. 

 
Er komt een nieuwe glasstrook 
bovenop de balkons.  

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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Standleiding
De hoofdafvoeren (standleidingen) zijn oud en 
dat geeft risico op lekkage. De standleidingen zijn 
de hoofdafvoeren van een woning/flatgebouw. 
Deze moet we vervangen. De hoofdafvoer zit 
grotendeels achter de toiletten. Daar vervangen 
we dan de toiletten. Soms zitten ze achter de 
badkamer. Dan vervangen we daar de badkamer. 
Met deze werkzaamheden vervangen we ook 
de stijgende hoofdwaterleiding, want nu kunnen 
we er goed bij. Ook het horizontale riool (in de 
kruipruimte tegen de vloer) wordt vervangen. Bij 
het aanbrengen van deze nieuwe leidingen maken 
we gelijk brandwerende doorvoeren. Ook bij 
bestaande leidingen brengen we deze voorziening 
aan, zodat de brandveiligheid van het complex 
verbeterd wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toilet
Door het vervangen van de standleiding moeten 
we bij diverse woningen het toilet vervangen. 
In dat geval krijgt u nieuwe vloer- en wandtegels 
en een hangend toilet. Bij vervanging van het 
toilet houden we rekening met wat er nu zit. Heeft 
u nu een verhoogd toilet, dan krijgt u weer een 
verhoogd toilet. In het toilet komen de wandtegels 
tot 1,20 meter boven de afgewerkte vloer. Het 
plafond en de muur worden wit gesausd.

Aansluiting elektrisch koken 
Uw woning heeft momenteel alleen gasaansluiting 
voor het koken. Deze gasaansluiting komt te 
vervallen. Daarom maken we bij alle woningen een 
aansluiting om elektrisch te koken. Dat noemen 

we een perilexaansluiting. Dit betekent dat er 
werkzaamheden aan de meterkast plaats gaan 
vinden. De meterkast krijgt 3x25 ampère. Dit 
regelen wij verder met Stedin. U hoeft hier niets 
voor te doen én het kost u geen geld. 
U krijgt een nieuwe elektrische (inductie) 
kookplaat of elektrisch kookfornuis. Ook krijgt 
u een pannenset die geschikt is voor deze 
kookplaat/ fornuis. Nadat wij klaar zijn met de 
werkzaamheden kunt u direct weer koken.

Asbest veilige woningen 
Vroeger was het normaal om asbesthoudende 
materialen te gebruiken. Nu worden veel van deze 
toegepaste materialen gesaneerd of veiliggesteld. 
Dit doen we om de veiligheid te verhogen. 
Aangezien de aanwezigheid van asbest per woning 
kan verschillen (door de verbouwingen) heeft er in 
elke woning vooraf een opname plaats gevonden. 
Per onderdeel hebben we een saneringsplan 
opgesteld. Dit kan per woning verschillen. Voor 
de start bespreekt de bewonersbegeleider met u 
welke asbestonderdelen we bij u veilig stellen. 
In alle woningen vervangen we de koof boven 
de voordeur. Achter de koof zit asbest en deze 
verwijderen we. We plaatsen een nieuwe koof 
terug.

Keuken en douche 
Komt u in aanmerking voor een nieuwe keuken en/
of badkamer, dan mag u zelf beslissen of u dat wel 
wilt. Misschien ziet u op tegen de overlast of bent 
u nog tevreden met uw keuken of badkamer. Dan 
plaatsen wij geen nieuwe keuken of badkamer. 

Keuken
Komt uw keuken in aanmerking voor vervanging? 
Dan komt er een kunststof aanrechtblad en komen 
er drie of vier onderkasten en drie bovenkasten (bij 
losstaand elektrisch kookfornuis en 4 onderkasten 
bij een losse elektrische inductiekookplaat en een 
kunst stof aanrechtblad). De hoogte van het nieuwe 
keukenblok bepalen we in overleg met u. Dit wordt 
90 of 95 cm. Op de muur boven de tegels komt 
wit sauswerk. Wij geven u verhuisdozen zodat u 
spullen kunt opbergen.

Douche/ badkamer 
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 Bouwbedrijf Van Dillen er af voor de 
werkzaamheden en plaatst deze later in overleg 
met u weer terug.

Algemene ruimtes 

Portiek, entree en trappenhuis 
De portieken, entree en trappenhuis krijgen 
een opknapbeurt. Denk aan schilderen, nieuwe 
vloertegels op de bordessen, reinigen van de 
trappen en een nieuwe schoonloopmat. Er komt 
ook geluidsisolerende beplating tegen de plafonds 
wat de galm in het trappenhuis vermindert. 

De buitenverlichting en verlichting van de 
trappenhuizen vervangen we voor energiezuinige 
LED lampen. 

Bergingen
In de bergingen voorzien we de gazen 
scheidingswanden van een beplating. Voor deze 
werkzaamheden moet uw berging leeg zijn. De 
gangen van de bergingen voorzien we van een 
nieuwe vloercoating. Daardoor ziet het er beter 
uit. Ook zijn de bergingsgangen beter schoon te 
houden.   

In deze koof zitten de leidingen 
die we gaan vervangen. 
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5. Planning 
We willen begin 2023 starten met de onderhouds- 
en renovatiewerkzaamheden aan uw woning. We 
verwachten in december 2023 klaar te zijn. 

Wanneer treedt het plan in werking?
Dit plan – de werkzaamheden en sociaal plan - 
treedt in werking als:
• Het draagvlak is behaald; dus 70% van de 

huishoudens van uw complex gaat akkoord 
met de plannen;

• Portaal de financiering op een redelijke manier 
rond krijgt en;

• Portaal alle noodzakelijke vergunningen in 
bezit heeft.

 
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 maximaal
20 werkbare werkdagen. Dat is 4 kalenderweken. 
Elke woning is anders. De tijd dat we bij u bezig zijn 
kan anders zijn dan bij de buren. U krijgt van ons 
een planning. Daarop staat precies aangegeven 
hoeveel dagen we in uw woning bezig zijn. 

In totaal verwachten we dat we per woonblok 
ongeveer 16 weken overlast heeft van de 
bouwwerkzaamheden in en rond uw huis (exclusief 
keuken/douche/toilet). Deze periode is ook 
afhankelijk van de definitieve werkzaamheden 
en planning. In deze periode werken we niet per 
se elke dag aan of in uw woning. Wanneer er 
werkzaamheden bij uw buren zijn, dan kan dat 
voor u ook overlast (geluid) geven. 

Bouwstromen

In dit project hebben we drie bouwstromen: 
Buitenwerkzaamheden, binnen werkzaamheden 
en werkzaamheden algemene ruimtes. Deze 
zogenaamde stromen plannen we apart. De 
werkzaamheden in uw woning voeren we niet 
tegelijkertijd uit met de werkzaamheden buiten 
aan uw woning. 

Bouwstroom 1: Buitenwerkzaamheden
De buitenwerkzaamheden is een aparte 
bouwstroom. De buitenwerkzaamheden zijn 
alle werkzaamheden aan de gevels. Denk aan 
steigerwerk, werkzaamheden aan het dak, 
schilderwerk en isolatie. Daaronder valt ook het 
vervangen van de kozijnen. Het kan zijn dat we 
de kozijnen al eerder vervangen dan de rest van 
de werkzaamheden die we in uw woning moeten 
doen
Bij de buitenwerkzaamheden moet het weer 
meewerken. Bij vorst of hevige regen kan er niet 
buiten worden gewerkt. 

Om de overlast voor u te beperken proberen 
we de buitenwerk¬zaam¬heden zoveel mogelijk, 
als dat kan, met de andere werkzaamheden te 
combineren. 

Bouwstroom 2: Binnen werkzaamheden 
Onder de binnen werkzaamheden valt alles 
wat we in uw woning doen. Het aftimmeren van 
de kozijnaansluitingen, het vervangen van de 
standleiding, plaatsen van een nieuw toilet, de 
asbestsanering. Maar ook het plaatsen van een 
nieuwe keuken of badkamer. 

Als u in aanmerking komt voor vervanging van een 
keuken of douche dan we dat niet tegelijkertijd. 
Dit is namelijk niet prettig voor u. De douche en 

het toilet vervangen we tegelijkertijd vanwege de 
standleidingen. Aansluitend vervangen we dan de 
keuken. 
De planning van deze werkzaamheden bespreken 
we nog met u tijdens het huisbezoek.

Bouwstroom 3: Algemene ruimtes en bergingen 
De werkzaamheden aan de algemene ruimtes, 
de entrees, het trappenhuis, de garages en de 
bergingen voeren we in een aparte bouwstroom 
uit. De werkzaamheden hebben een overlap 
met de buitenwerkzaamheden en de binnen 
werkzaamheden. 

Volgorde/bouwplanning onder voorbehoud
We starten met de werkzaamheden in de 
Camposdreef, beginnend vanaf nummer 
87 richting nummer 1. Vervolgens doen we 
Camposdreef 163-99. Daarna gaan we verder met 
Argentiniëdreef 1-87 en Argentiniëdreef 89-153. 
 
In onderstaande tekening kunt u zien in welke 
volgorde de werkzaamheden gepland zijn: 

Adres Blok Periode werkzaamheden*
Fase I Start Klaar (verwacht)
Camposdreef 1-87 1 jan-maart 2023 jan-maart 2023

Camposdreef 99-163 2 April-juni 2023 April-juni 2023

Argentiniëdreef 1-87 3 Juli-sept 2023 Juli-sept 2023

Argentiniëdreef 89-153 4 Sept-dec 2023 Sept-dec 2023

* Dit is onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde financiën, de omgevingsvergunning en 
onvoorziene omstandigheden, zoals winters weer of veel regen.
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Voorbereiding & uitvoering 
De werkzaamheden starten begin 2023 en het 
hele project duurt ongeveer 12 maanden. De 
uitvoering van de buitenwerkzaamheden worden 
per blok uitgevoerd. De werkzaamheden binnen 
duren maximaal 20 werkbare werkdagen. Deze 
periode wordt nog definitief bepaald afhankelijk 
van de precieze werkzaamheden in uw woning. 
De keuken, badkamer of toilet worden niet bij alle 
woningen aangepakt. Het kan daarom voorkomen 
dat er dagen zijn waarop er niet in uw woning 
wordt gewerkt. 
Bouwstroom 3 zijn de algemene ruimtes en de 
bergingen, de periode wordt nog definitief bepaald, 
afhankelijk van de definitieve werkzaamheden.  

Huisbezoek
Bewonersbegeleider Henny Duits komt bij iedere 
bewoner langs voor een persoonlijk gesprek over 
de werkzaamheden. We kijken of de informatie 
duidelijk is voor u. En u kunt uw vragen stellen over 
het renovatievoorstel. In het gesprek komen ook 
uw eventuele zorgen aan de orde. Daar kunnen 
we dan bij de uitvoering rekening mee houden. 
De afspraken met elkaar leggen we vast op een 
zogenaamd opnameformulier. U ontvangt een 
kopie van dit opnameformulier.

We vragen u om bijzondere omstandigheden, zoals 
lichamelijke beperkingen en/of ziekte1, of andere 
beperkingen bij dit gesprek te melden. Samen 
met u zoeken we naar een passende oplossing, 

zodat we de werkzaamheden zo goed mogelijk 
afstemmen op uw mogelijkheden. 

Uw voorbereidingen
Voor de meeste werkzaamheden die we buiten 
uitvoeren, hoeft u niet thuis te zijn. Wel vragen wij 
u om ruimte te maken. 
• Maak vanaf uw gevel aan de buitenkant 1,5 

meter vrij, dit is voor het plaatsen van de 
steiger.

• Ook binnen maakt u ruimte voor de 
werkzaamheden. Voor het vervangen van de 
kozijnen met beglazing maakt u 1,5 meter 
vanaf de gevel vrij. 

• Zaken die u zelf heeft aangebracht en die te 
verwijderen zijn, haalt u vooraf weg. Denk aan 
uw zonwering, douchegordijn, toiletrolhouder, 
satellietschotel, plantenbakken, versiering 
aan de gevel, snoeien van klimop en struiken, 
balkonkasten, meterkast leeg halen. 

Bouwbedrijf Van Dillen maakt hierover met u 
afspraken tijdens een gesprek. Dit noemen we ook 
wel de warme opname.  
Tip: schrijf uw vragen vooraf op. 

De uitvoering
Voordat de werkzaamheden aan uw woning 
starten, ontvangt u informatie over de uitvoering. 
Daarin staat een gedetailleerde planning. Hierin 
staat welke werkzaamheden we van dag tot dag 
uitvoeren en wie deze uitvoeren. Ook staat erin wat 
u zelf moet voorbereiden, welke overlast u kunt 
verwachten en bij wie u tijdens de werkzaamheden 
terecht kunt met vragen. 
 

12 tot 14 weken voordat 
we bij u starten

Twee weken voor de start 
van de uitvoering 

Een paar dagen voor de 
start van de uitvoering

Bewonerskeuzes. Uitzoeken van de keuken, de badkamer en het 
toilet.
Van Dillen neemt met u de werkzaamheden in uw woning door. 
Op dat moment maakt hij ook specifieke afspraken met u over de 
werkzaamheden in uw woning. Bijvoorbeeld wat kan blijven zitten en 
wat niet. 
Heeft u hulp nodig bij de voorbereidingen? Bespreek dit tijdens dit 
gesprek. Hierover maken we graag vooraf afspraken met u. 
Deze afspraken en werkzaamheden leggen we vast in een 
zogenaamde meterkastlijst die zowel u als de aannemer 
ondertekent. U krijgt een kopie van de lijst. 

U ontvangt een brief met daarin:
• De definitieve startdatum van de werkzaamheden in uw woning. 
• De definitieve startdatum van de werkzaamheden aan het 

bouwblok en aan uw woning. 

Een paar dagen voor start van de werkzaamheden in uw woning 
komt de aannemer bij u langs om te kijken of alles in uw woning in 
orde is. We maken foto’s en notities van de bestaande situatie.

De globale planning van nu tot aan de start van de werkzaamheden:

Begeleiding op locatie
Bewonersbegeleider Henny Duits van Bouwbedrijf 
Van Dillen is uw eerste aanspreekpunt. Hij 
helpt u met de voorbereidingen en u kunt 
hem vragen stellen. Komt u er niet uit met de 
aannemer? Of wilt u iemand van Portaal spreken? 
Dan kunt u terecht bij Horia Boucharka, de 
bewonersbegeleider van Portaal. 

Persoonlijk gesprek
Als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, 
is dat altijd mogelijk. Als het nodig is, leggen wij 
dingen nog een tweede of derde keer uit. Ook 
als u problemen heeft die niet direct met de 
werkzaamheden te maken hebben, bieden wij een 
luisterend oor. Wij helpen u graag als we kunnen 
bijdragen aan uw welzijn en daarmee aan het 
slagen van het project.
 
 

1 We vragen u alleen die informatie te delen, die van belang is 
voor de uitvoering van de werkzaamheden.
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6. Huurverhoging en  
financiële gevolgen
Wanneer we de geplande werkzaamheden 
uitvoeren, wordt uw woning energiezuiniger en 
comfortabeler. U mag een besparing verwachten 
als u gezinssituatie niet verandert en uw 
verbruiksgedrag hetzelfde blijft. Met een besparing 
bedoelen we minimaal gelijkblijvende, maar 
waarschijnlijk lagere woonlasten. 

Geen huurverhoging
Goed nieuws: u krijgt géén huurverhoging. Voor 
renovatiewerkzaamheden vragen wij normaal 
gesproken een huurverhoging. Per 1 januari 
2023 mogen wij vanuit de wet geen verhoging 
meer vragen voor isolerende maatregelen. 
Wij hebben daarom besloten om voor dit 
project - vooruitlopend op deze nieuwe regel 
–  géén huurverhoging te vragen. Voor andere 
energetische maatregelen mogen wij dit wel 
vragen. Gezien de hoge energiekosten en de hoge 
kosten voor boodschappen doen we dat voor dit 
project ook niet. 

Vastrecht van uw gasaansluiting
De gasaansluiting in alle woningen wordt 
verwijderd. Hierdoor vervalt ook het vastrecht 
en daarmee de kosten die u daar vóór de 
werkzaamheden nog voor betaalde.

U gaat besparen op uw energielasten 
Gemiddeld hebben de woningen nu een 
energielabel D. Na de renovatie zal dit 
energielabel A zijn. Gemiddeld maken de 
woningen maar liefst drie labelstappen en worden 
deze energiezuiniger. Bij gelijkblijvend verbruik, 
gedrag en energieprijs kunt u een behoorlijke 
besparing verwachten op uw stookkosten.



2120

• Een gedeelte aan de binnenkant van 
het raam (strook van ongeveer 1 
meter) vrij te maken als werk¬ruimte 
bij het vervangen van de kozijnen. 
De raam¬bekleding, zoals vitrage, 
gordijnen, lamellen dienen van tevoren 
gedemonteerd te zijn. 

• Uw huisdieren uit de buurt te houden 
van de werkzaamheden. 

• Uw kostbare spullen, zoals uw sieraden, 
laptop en mobiele telefoon, op te 
bergen.

• Toegang tot uw woning te geven aan 
de werklieden 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 
Bouwbedrijf Van Dillen. Dit is voor eigen 
risico.

Voor de buitenwerkzaamheden vragen we 
u om:
• 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.

• Heeft u spullen aan de gevel hangen? 
De bewonersbegeleider bekijkt vlak 
voor de start van de werkzaamheden 
samen met u wat er aan de kant moet 
om de werkzaamheden te kunnen doen. 
Denk aan een luifel, zonneschermen, 
rolluiken, vogelhuisjes, klimplanten en 
dergelijke.

• U bent zelf verantwoordelijk voor 
het weghalen en weer terugplaatsen 
van de door u zelf aangebrachte 
voorzieningen (ZAV). Vier weken voor de 
werkzaamheden neemt Bouwbedrijf Van 
Dillen 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, 
dan kunt u deze na de werkzaamheden 
weer aanbrengen. 
 

7. Renovatie in bewoonde 
staat en voorbereidingen
De renovatie- en onderhouds-
werkzaamheden die in dit voorstel staan, 
kunnen we in bewoonde staat uitvoeren. 
Dat betekent dat u tijdens de renovatie 
in uw woning kunt blijven wonen. Een 
renovatie geeft altijd overlast, maar die 
beperken we zoveel mogelijk.

Een renovatie geeft overlast voor u als 
bewoner. We beperken de overlast zoveel 
mogelijk. Zo  geven we u afdekfolie, zodat u 
een en ander kunt afdekken in uw woning.

De werktijden zijn van 07:00 uur tot 17:00 
uur. De werkplek en omgeving wordt 
iedere dag netjes en veilig achtergelaten 
(bezemschoon).

Bewonersbegeleiding / uitvoerder
Voor, tijdens en na de renovatie is de 
bewonersbegeleiding van de aannemer 
aanwezig en een bewonersbegeleider van 
Portaal bereikbaar. 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.

 
 
 
 
 
 

Welke overlast en ongemakken kunt u 
ervaren?
• Vaak werklieden om uw woning.
• Geluidsoverlast door de 

werkzaamheden.
• Verplaatsen van (een deel van) uw 

meubels en spullen in de woning en in 
de tuin.

• Overlast voor uw huisdieren. Wanneer 
u verwacht dat uw huisdier last heeft 
van de werkzaamheden, zorgt u dan zelf 
voor een logeeradres.

• Extra verkeer door aanvoer van 
werklieden en materiaal. 

• Rondom het hele blok met woningen 
(voor- en achterkant) komt een steiger 
voor de werkzaamheden aan de 
gevels en het dak. Hiervoor vragen we 
eventuele beplanting of anderszins 
tijdelijk weg te halen / te verplaatsen.

• We werken zoveel mogelijk stof arm, 
door machines te voorzien van stof 
afzuiging. Toch is stof en gruis niet te 
voorkomen.

Uw medewerking gevraagd
We doen er alles aan om veilig en goed 
te werken. Hierbij kunt u ons helpen. We 
vragen uw medewerking om:
• Uw spullen in de gang/hal, trap en 

overloop tijdelijk weg te halen, zodat er 
goed en veilig gewerkt kan worden en 
niets er beschadigd raakt. 

 
De bewonersbegeleider is voor u hét 
aanspreekpunt voor alle vragen over dit 
renovatieproject.
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8. Draagvlak: uw mening   
Bij een draagvlakmeting laat u weten of u voor 
of tegen de werkzaamheden bent. Het is een 
officiële peiling van de mening van alle bewoners. 
Elke bewoner heeft dit bewonersboekje vooraf 
ontvangen. Daarna vragen wij u formeel om uw 
mening. Dit is de draagvlakmeting. We kunnen pas 
de werkzaamheden bij alle woningen uitvoeren als 
tenminste 70% van de bewoners ’ja’ zegt tegen dit 
plan. 

Wie voert de draagvlakmeting uit? 
Wij laten de draagvlakmeting uitvoeren door 
Centrum voor Woononderzoek.

Breng altijd uw stem uit! 
Wij willen graag dat u op basis van goede en juiste 
informatie uw keuze maakt. Elk huishouden telt mee 
voor één (1) stem. Dus elke stem telt. Huishoudens 
die geen stem uitbrengen, tellen als ‘nee’ stem. 
Breng daarom altijd uw stem uit! Lege woningen 
tellen niet mee in de berekening van het draagvlak.

Hoe werkt de draagvlakmeting stap voor stap:
• U heeft deze bewonersbrochure thuis 

ontvangen. 
• Bij deze brochure ontvangt u een begeleidende 

brief, het stemformulier en een brief waarin 

staat of we bij u: 
- de keuken vervangen; 
- het toilet vervangen;
- de badkamer vervangen. 

• U wordt door Centrum voor Woononderzoek 
gebeld en uitgenodigd voor een bezoek aan 
de modelwoning aan Argentiniëdreef 139. Hier 
krijgt u een rondleiding en kunt u zien hoe uw 
woning wordt.

• De akkoordverklaring telt als uw stem voor 
de draagvlakmeting. Hierop kunt u tijdens het 
bezoek invullen of u voor of tegen de plannen 
bent. 

• Elk huishouden telt mee voor één (1) stem. 
Huishoudens die geen stem uitbrengen, tellen 
als ‘nee’ stem. Breng daarom altijd uw stem uit! 

• Tijdens uw bezoek kunt u uiteraard alle 
vragen stellen. Als u behoefte heeft aan meer 
informatie, maken wij met u een afspraak om 
alles door te spreken. 

• Het stemformulier kunt u tijdens uw bezoek 
aan de modelwoning inleveren of u kunt 
het in de brievenbus van de modelwoning 
aan Argentiniëdreef 139 doen. U kunt de 
akkoordverklaring ook via Whatsapp naar ons 
sturen via nr. 06-28 33 60 85 of via e-mail naar 
info@cvwoononderzoek.nl. 

• Twee weken na start van de draagvlakmeting 
kan het stemformulier ook bij u thuis worden 
opgehaald door medewerkers van Centrum 
voor Woononderzoek. 

• De start- en einddatum van de 
draagvlakmeting staan vermeld op het 
stemformulier. 

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

Is het belangrijk dat ik mijn stem uitbreng?
Ja, want iedere stem telt. Leest u - voordat u uw 
stem uitbrengt - dit boekje daarom goed door. 
Heeft u vragen of zorgen? Deel ze met ons, we 
willen uw vragen graag beantwoorden. 

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

Wanneer treedt het sociaal plan in werking? 
Het onderhouds- en renovatievoorstel (dit boekje) 
treedt in werking na de datum dat wij u schriftelijk 
hebben geïnformeerd dat de werkzaamheden 
doorgaan.

Ik wil geen renovatie, wat kan ik doen? 
Heeft u tegen gestemd en is meer dan 70% van de 
bewoners voor de 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 dit voorstel voor u niet 
redelijk is. 

Wanneer minder dan 70% van de bewoners 
instemt, dan kunnen we de woning niet 
energiezuinig maken. Portaal beraadt zich dan 
opnieuw om eventueel alleen noodzakelijk 
onderhoud uit te voeren.

Wilt u verhuizen?  
Heeft u misschien verhuisplannen? U kunt nu 
verhuizen met 100 procent woonduur binnen 
de gemeente Utrecht. Op het moment dat u zich 
inschrijft als woningzoekende bij Woningnet begint 
de wachttijd. Hoe langer de wachttijd, des te meer 
kans op een andere woning. Speciaal voor u is 
een regeling ‘100% woonduur’. Dit betekent dat 
uw wachttijd binnen de gemeente Utrecht gelijk 
is aan de tijd dat u in uw huis woont. Dus stel u 
woont al 14 jaar in uw woning dan heeft u dus 14 
jaar wachttijd. In de praktijk bent u dan snel aan de 
beurt voor een nieuwe woning.

Na het behalen van de draagvlak meldt Portaal de 
bewoners hiervoor aan. De regeling is geldig tot 
aan het eind van het project. Daarna vervalt deze 
regeling. Om hieraan mee te doen, moet u zijn 
ingeschreven bij www.woningnetregioutrecht.nl. 
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9. Sociaal Plan 
Algemeen 

Dit Sociaal Plan is van toepassing op de huurders 
van woningen in het project Verduurzamen 
140 woningen Camposdreef en Argentiniëdreef 
Overvecht. De werkzaamheden vinden plaats in 
bewoonde staat. Dat betekent dat u in uw woning 
kunt blijven wonen. Ondanks alle maatregelen die 
we nemen, is er sprake van overlast. Denk aan 
werknemers die in en rondom uw woning bezig 
zijn, stof en geluid, aan- en afvoer van materialen 
en steigers rondom uw woning. Gelukkig is dit 
tijdelijk en doen we ons uiterste best om u zo veel 
mogelijk zorgen uit handen te nemen. Voor een 
aantal zaken krijgt u een financiële vergoeding. 
Ook zijn er voorzieningen voor u. In dit hoofdstuk 
leggen we dit uit. 

 
 
Dit Sociaal Plan is tot stand gekomen met 
inspraak van de klankbordgroep en ondersteund 
door een onafhankelijk adviseur vanuit de 
Woonbond. De basis van de afspraken zijn 
beschreven in het Algemeen Sociaal Plan Utrecht 
(ASP). Hierin staan afspraken die gemaakt zijn 
tussen de huurdersbelangenorganisaties en de 
woningcorporaties in Utrecht. 

Wanneer treedt het plan in werking?
Dit plan – de werkzaamheden en Sociaal Plan - 
treedt in werking als:

• Het draagvlak is behaald (minimaal 70% van de 
huishoudens van de dit complex gaat akkoord 
met de plannen);

• Portaal de financiering op een redelijke manier 
rond krijgt en;

• Portaal alle noodzakelijke vergunningen in 
bezit heeft.

Vergoedingen

Dagvergoeding
U krijgt een vergoeding voor de dagen dat 
de aannemer binnen in uw woning aan 
het werk is. En de werkzaamheden onder 
renovatiewerkzaamheden vallen. 
Dat gaat om een bedrag van 15 euro per 
kalenderdag. 

De vergoeding voor uitloop van werkzaamheden is 
niet van toepassing bij:
• Onwerkbare dagen, bijvoorbeeld door kou of 

regen, waardoor bepaalde werkzaamheden 
niet volgens planning uitgevoerd kunnen 
worden;

• Feestdagen, tijdens de periode dat uw woning 
wordt gerenoveerd;

• Het oplossen van opleverpunten na oplevering 
van uw woning;

• Een onvermoede vervuiling in de woning 
(bijvoorbeeld asbest dat pas bij de 
onderhoudswerkzaamheden wordt 
geconstateerd);

• Overmacht of een calamiteit, buiten de invloed 
van de aannemer en/of Portaal om;

• Als de richtlijnen van de overheid (zoals bij de 
Corona pandemie) de aannemer dwingen zijn 
werkproces anders in te richten. 

Als de werkzaamheden door één van hierboven 
genoemde redenen langer duren, stellen wij u zo 
spoedig mogelijk op de hoogte. 

Gebruik elektriciteit en water
De aannemer maakt gebruik van elektriciteit uit uw 
woning. Zij verwacht weinig elektra of water nodig 
te hebben. Het is echter wel aannemelijk dat u iets 
meer energie verbruikt dan u normaal gewend 
bent. 

Aan wie wordt uitbetaald? 
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;
• u heeft een huurcontract voor onbepaalde 

tijd met Portaal of één van haar 
rechtsvoorgangers.

Geen recht op vergoeding hebben inwonende 
kinderen, huurders met een tijdelijk huurcontract, 
onderhuurders en krakers. Als u de woning in 
zijn geheel of gedeeltelijk zonder toestemming 
van Portaal heeft onderverhuurd, komt u niet 
in aanmerking voor een vergoeding. Portaal 
keert de vergoeding uit na afronding van de 
werkzaamheden in uw woning.

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.

Voorzieningen 
Tijdelijke voorzieningen
Op het moment dat we bij u de keuken, badkamer 
en/of het toilet vervangen, zorgen wij voor een 
tijdelijke voorziening:

Douche - Als uw douche wordt vernieuwd, kunt 
u ongeveer 10 werkdagen geen gebruik maken 
van uw douche. Hiervoor wordt een tijdelijke 
douchevoorziening geregeld. U kunt gebruikmaken 

van een douchewoning. Waar we geen 
douchewoning hebben, plaatsen we een mobiele 
douche-unit.

Toilet  - Als uw toilet wordt vervangen, dan kunt 
u enkele dagen geen gebruik maken van uw 
eigen toilet. U krijgt van Bouwbedrijf Van Dillen 
een tijdelijke toiletvoorziening te leen. Deze 
toiletvoorziening wordt in de woning in de door u 
aangewezen ruimte geplaatst. 

Keuken - Als uw keuken wordt vernieuwd, dan kunt 
u ongeveer 10 werkdagen geen gebruik maken 
van uw keuken. Zolang u geen gebruik kunt maken 
van uw eigen kooktoestel, kunt u tijdelijk een 
keukenblokje met een 4-pits kookplaat gebruiken. 

Wasmachine – Als u tijdens de werkzaamheden 
geen gebruik kunt maken van de wasmachine, dan 
is er een tijdelijke wasmachine beschikbaar in de 
douchewoning.
 
Bij vervangen radiatoren mag u gebruik maken van 
een elektrische kachel.
We zorgen dat er altijd één koud waterpunt en 
één afvoerpunt in uw woning bruikbaar is. Het kan 
gebeuren dat er overdag tijdelijk geen water is.

Rustwoning of huiskamerwoning
Dit is een woning in de buurt, die tijdens de 
werktijden van de aannemer open is, en waar u 
rustig kunt zitten of werken. De woning is voorzien 
van tv, internet, keuken, toilet en badkamer en 
is gemeubileerd. De woning wordt regelmatig 
schoongemaakt. U hoeft uiteraard niets te 
betalen voor het gebruik van deze woning. Er zijn 
leefregels, die in de huiskamerwoning hangen. 
Denkt u bijvoorbeeld aan het netjes achterlaten 
van de woning na gebruik. 

Slaapwoning
Bewoners die in wisselende diensten werken 
en overdag moeten slapen, kunnen tijdelijk 
gebruik maken van een woning waarvan alleen 
de slaapkamer is ingericht. Dit spreekt u af met 
bewonersbegeleider Henny Duits.

Sociaal Plan
In een Sociaal Plan leggen huurders en 
verhuurder de rechten en plichten tijdens 
de werkzaamheden vast. In het Sociaal 
Plan staan de algemene uitgangspunten bij 
de werkzaamheden. 
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Logeerwoning bij maatwerk
Voor bewoners met een medische indicatie 
(afgegeven door een onafhankelijk medisch 
specialist) zoeken we in goed overleg voor een 
goede oplossing. Dit geldt dan voor de tijd dat 
er werkzaamheden zijn in de woning. Voor de 
werkzaamheden aan de buitenzijde is dat niet 
nodig. Onze bewonersbegeleider bepaalt wat er 
nodig is.

Komt u in uitzonderlijke gevallen in aanmerking 
voor een logeerwoning / mag u een logeerwoning 
gebruiken, dan zijn onderstaande punten van 
belang:

Duur van het verblijf: de logeerwoning is 
beschikbaar voor een gedeelte van de duur of de 
hele duur van de werkzaamheden in uw eigen 
woning. Als blijkt dat er bijzondere persoonlijke 
omstandigheden zijn waardoor u langer uit uw 
woning moet, dan kan dat in overleg met Portaal. 

Inrichting van de logeerwoning: de logeerwoning 
is ingericht. Voor uw beddengoed zorgt u zelf. 
U ontvangt, voordat u gebruik kunt maken 
van de woning, een lijst van de zaken die in de 
logeerwoning aanwezig zijn. Het uitgangspunt is 
dat u alleen uw hoogstnoodzakelijke bezittingen 
meeneemt.

Schoonmaak: tijdens uw verblijf in de logeerwoning 
maakt u deze zelf schoon. U levert bij vertrek de 
woning schoon op.

Huurprijs: voor de logeerwoning hoeft u niets te 
betalen. Geen huur, gas, water, elektra en de tv- en 
internetaansluiting. U betaalt de huur van uw eigen 
woning gewoon door. 

Gebruikersovereenkomst: u ontvangt van 
Portaal een gebruikersovereenkomst voor de 
logeerwoning. Hierin staat welke periode u gebruik 
kunt maken van deze voorziening. U kunt er niet 
langer gebruik van maken. Bij schade of vermissing 
van spullen (of sleutels) wordt een bedrag in 
rekening gebracht. Daarnaast tekent u voor de 

huisregels. Naast de gebruikersovereenkomst blijft 
het huurcontract van uw huidige woning in stand. 

Locatie: de logeerwoningen liggen in de directe 
omgeving van het project. Waar precies is 
afhankelijk van woningen die leeg komen. Als er 
geen woningen beschikbaar zijn als logeerwoning, 
gaan we op zoek naar een andere geschikte 
oplossing, zoals een verblijf in een vakantiewoning.

Huisdieren
Als u huisdieren heeft, waarvan u verwacht dat ze 
last van de werkzaamheden in uw woning zullen 
hebben, zorgt u zelf voor een logeeradres.

 
Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) 

Er zijn huurders die voorzieningen in hun woning 
hebben aangebracht waarbij ze mogelijk recht 
hebben op een vergoeding. Dit gaat alleen 
om zaken die Portaal normaal gesproken zou 
overnemen op het moment dat u de huur van uw 
woning opzegt. Er is een aantal mogelijkheden:

Heeft u toestemming gekregen voor het 
aanbrengen van uw Zelf Aangebrachte 
Voorziening (ZAV)?  
Afhankelijk van de situatie vervangen we deze, 
passen we hem aan aan de nieuwe situatie of 
de- en hermonteren we deze voorziening. Hierbij 
letten we wel op de technische staat. Als de ZAV 
niet in goede staat verkeert, dan dient u de ZAV 
zelf op eigen kosten af te breken en eventueel 
na de renovatie zelf op eigen kosten weer op 
te bouwen. Portaal betaalt u geen (schade)
vergoeding.

Heeft u voor uw ZAV geen toestemming 
gevraagd? 
Dan beoordelen we tijdens de
woningopname de technische staat van uw 
ZAV. Zouden we de ZAV normaal gesproken 
goedkeuren? Dan keuren we hem nu alsnog 
goed en passen wij hem aan. Keuren wij uw niet-
aangevraagde ZAV af? Dan moet u zelf op eigen 
kosten uw ZAV afbreken en verwijderen voordat 
de werkzaamheden van start gaan. U heeft dan 
geen recht op (schade)vergoeding. Kijk voor de 
voorwaarden voor een ZAV op www.portaal.nl/
ik-huur/reparaties/zelf-klussen-zav.  

Heeft u toestemming, maar twijfelt u of u de 
ZAV terug wilt plaatsen of verdwijnt de ZAV 
door de werkzaamheden?  
Dan ontvangt u mogelijk een vergoeding volgens 
een vastgestelde lijst van Portaal. Een voorwaarde 
is dat u de door u gemaakte kosten kunt aantonen. 
Bij het bepalen van een vergoeding wordt er 
gekeken naar de huidige dagwaarde van de ZAV. 
Als u een vergoeding heeft ontvangen, moet u de 
ZAV weghalen vóór de renovatie begint.

Schade
Soms ontstaat er schade tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden. Dat kan voorzienbare schade 
zijn of onvoorziene schade. Hoe we daarmee 
omgaan, verschilt.

Voorzienbare schade
Voorzienbare schade aan het gehuurde is schade 
waarvan Portaal en de aannemer weten dat deze 
door de werkzaamheden kan ontstaan. Deze 
schade lossen we ook direct op. Wij zorgen dat u 
geen werkzaamheden meer hoeft uit te voeren. 
Bij voorzienbare schade aan de inboedel van 
huurders gaat het om uw eigendommen die 
aangepast of vervangen moeten worden als gevolg 
van de werkzaamheden.

Hulp/extra begeleiding
Eventuele hulp en of extra begeleiding 
(bijvoorbeeld bij voorbereidende 
werkzaamheden door bewoner) doen 
wij op basis van maatwerk. Heeft u 
hierover een vraag? Stel deze aan 
bewonersbegeleider Henny Duits. 
 

Aanpassingen aangebracht vanuit de WMO 
zoals armsteunen of douchezitjes, worden 
door de aannemer weer teruggeplaatst. 
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De voorzienbare schade in dit project is:
• De koof boven de voordeur vervangen we 

door een nieuwe afgewerkte koof. Deze is 
kleurcode ral 9010 (wit). Wilt u een andere 
kleur, dan schildert of behangt u dit zelf in een 
andere kleur.

• Vanwege de nieuwe raamkozijnen kan het 
zijn dat uw gordijnen niet meer passen. Wij 
maken deze passend voor u. Wanneer we de 
gordijnen niet meer passend kunnen maken, 
ontvangt u een vergoeding van 32,66 euro per 
m2. Dit is conform het ASP. 

• De doorvoerleidingen in de badkamer, 
slaapkamer(s) en keuken halen we weg. Op het 
plafond zetten we een stukje hout en storten 
het gat dicht. U ontvangt geen vergoeding 
voor herstel van deze gaten. De gaten in de 
vloer zetten we dicht. We werken dit verder 
niet af. Het is zo minimaal en in de hoeken 
van de ruimte dat u er geen vergoeding voor 
ontvangt. 

• We maken een koof om de waterleidingen 
koud/warm heen die van de tapset naar 
de keuken gaan. Deze koof is afgewerkt in 
kleurcode ral 9010 (wit). 

• De radiatoren worden smaller en door het 
vervangen van de kozijnen is er een kans dat 
uw behang beschadigd bij het verwijderen 
van het kozijn. Uiteraard repareren we het 
stucwerk wanneer we dat beschadigen.  
We kunnen onmogelijk voor alle huurders een 
passend oplossing aanbieden door het herstel 
van behang of verf. Elke huurder heeft naar 
eigen smaak een andere soort en/of kleur 
behang. Wij kunnen dit niet oplossen voor u. 
Daarom ontvangt u per kozijn/radiator 2m2 
vergoeding conform het ASP. Heeft u stucwerk, 
dan ontvangt u 33 euro per m2. Heeft u 
behang, dan ontvangt u 19,60 euro per m2. Dat 
is respectievelijk 66 euro of 39,20 euro  
(= 2 x 19,60 euro) per kozijn. Dit geldt niet voor 
de keuken. Daar werken we de onderkant af 
met platen zoals u in de modelwoning kunt 
zien. 

Wat te doen bij onvoorziene schade of 
klachten? 
We proberen schade zoveel mogelijk te 
voorkomen. Ontstaat er toch schade die is 
veroorzaakt door de werkzaamheden? Let u dan 
op het volgende: 
• Wij vragen u schade zo snel mogelijk (binnen 

24 uur) schriftelijk, bijvoorbeeld per mail, bij de 
bewonersbegeleider te melden. 

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

Het uitgangspunt is dat Portaal, de aannemer en 
de bewoners gezamenlijk proberen om schades 
te voorkomen. Helaas zijn bij werkzaamheden 
schades aan uw eigendommen, wand- en 
vloerafwerking niet altijd te voorkomen.

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 of de 
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. Uiteraard 
geldt dat de aannemer is verzekerd voor overige 
(onvoorziene) schade die door toedoen van de 
aannemer ontstaat aan uw eigendommen, in 
en om uw woning. Dat betekent echter niet dat 
al uw schade zonder meer voor vergoeding in 
aanmerking komt.

Ook als u vindt dat de werkzaamheden niet 
volgens afspraak verlopen of als u opmerkingen 
heeft, vragen wij u dit uiterlijk binnen 24 uur 
na oplevering te melden aan de uitvoerder van 
Bouwbedrijf Van Dillen en de kwaliteitscontroleur 
van Portaal. Zo bent u verzekerd van een snelle en 
zorgvuldige afhandeling. Geef géén klachten door 
aan de werklieden. Zij zijn druk met de uitvoering 
van de werkzaamheden en kunnen uw klacht niet 
afhandelen. 

Wij vragen u ook om u aan de afspraken te 
houden. Bij het niet nakomen van de afspraken 
kan de aannemer niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de schade aan uw eigendommen. 

Wat doe ik bij een geschil?
Wij hopen natuurlijk dat alles zonder problemen 
verloopt. Maar het is mogelijk dat u klachten 
heeft over de manier waarop wij uw klachten 
willen verhelpen. Dan is er niet langer sprake van 
een klacht maar van een geschil. Hiervoor kunt 
u terecht bij de Geschillencommissie Wonen. 
Deze commissie is onafhankelijk. Meer informatie 
hierover vindt u op de website van Portaal:  
www.portaal.nl/faq. 

Waar kan ik terecht met vragen?
Heeft u nog vragen na het lezen van de informatie? 
Tijdens de afspraak in de modelwoning en tijdens 
de huisbezoeken krijgt u alle gelegenheid om 
vragen te stellen. Heeft u voor die tijd vragen, bel 
ons gerust. We leggen zaken graag aan u uit. In het 
begin van deze brochure vindt u de gegevens van 
de contactpersonen. 

Goed om te weten
U hoeft niet te verhuizen. Portaal betaalt geen 
verhuiskostenvergoeding.
U behoudt uw huurcontract en de huur van uw 
woning loopt de gehele onderhoudsperiode door. 
U krijgt voor de werkzaamheden in uw woning 
geen huurverhoging. De huurverhoging die jaarlijks 
per 1 juli wordt doorgevoerd, blijft wel van kracht.
Woningen die vrijkomen in de aanloop naar en 
tijdens de werkzaamheden en die niet tijdelijk 

gebruikt worden ten behoeve van het project, 
worden via Woningnet Utrecht weer verhuurd. 
Portaal informeert nieuwe bewoners over de 
werkzaamheden. Tijdens de uitvoering kan het zijn 
dat woningen wat langer leegstaan.
 

Let op: 
Gooi geen beschadigde spullen weg 
voordat het duidelijk is of en zo ja welke 
vergoeding u hiervoor ontvangt. Zonder 
beschadigde spullen keren wij geen 
vergoeding uit. Foto’s van beschadigde 
spullen zijn onvoldoende. Voer ook geen 
reparaties uit voordat iemand de schade 
is komen opnemen. Als de schade al 
is hersteld, kunnen wij die niet meer 
beoordelen en vergoeden. 
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Uitgave van Portaal in samenwerking met 
Van Dillen, oktober 2022

Aan type- en drukfouten en aan de impressies 
in deze brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

Woningcorporatie Portaal bouwt aan kansrijke 
buurten waar mensen zich thuis voelen. 

Portaal
Postadres
Postbus 2211
3500 GE Utrecht

Bezoekadres
Portaal Utrecht 
Brennerbaan 106  
3524 BN Utrecht 
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Heeft u een vraag aan ons?
U kunt ons bellen via telefoonnummer 088  767 82 25. www.portaal.nl


