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De woningen in ’t Look knappen we op. Ook uw woning komt aan de beurt. Dat doen we om de 

woningen te verbeteren en zo te zorgen voor fijne en duurzame woningen. In dit boekje leest u 

meer over de werkzaamheden, uw keuzemogelijkheden, de planning en bij wie u terecht kunt met 

vragen.  

De afgelopen periode heeft ’thuis, samen met aannemer KnaapenGroep en de klankbordgroep, 

gewerkt aan de uitwerking van het plan. We hielden hierbij zoveel mogelijk rekening met de 

wensen van bewoners. Nogmaals bedankt voor het invullen van het woonwensenonderzoek! 

Na het onderhoud kunnen de woningen weer jaren mee
Ook voldoen ze beter aan de eisen van deze tijd. We zorgen voor oplossingen tegen tocht, vocht 

en schimmel. Daarbij kiezen we voor energiezuinige en energiebesparende maatregelen. Ook kunt 

u ervoor kiezen om uw keuken, badkamer en toilet te vervangen als deze ouder zijn dan 18 jaar. 

Daarover leest u verderop meer.

Uw woning is straks energiezuiniger
Hierdoor gaat u besparen op uw energielasten en worden uw maandelijkse woonlasten lager. Een 

deel van deze besparing vraagt ’thuis terug door uw maandhuur te verhogen. Meer hierover leest 

u in hoofdstuk 8. 

Akkoordverklaring
Voordat we beginnen vragen we of u akkoord gaat met de werkzaamheden, de vergoedingen voor 

de overlast en de huurverhoging. Bij dit boekje vindt u een formulier met een akkoordverklaring. 

Bent u het eens met de verbeteringen aan uw woning? Dan kunt u het formulier ondertekenen en 

retour sturen met de bijgevoegde antwoordenvelop. 

KnaapenGroep, Heezen en Sankomij voeren het werk uit
Dat gebeurt in een zogenoemde ‘ketensamenwerking’. ’thuis, KnaapenGroep, Heezen en 

Sankomij werken in de uitvoering samen in één projectteam. Door beter samen te werken kan tijd 

bespaard worden en heeft u minder overlast.

Door het coronavirus leven we in een onvoorspelbare tijd
Hierdoor is het maken van een planning voor de start van de uitvoering lastig. In het najaar willen 

we graag starten met de uitvoering. Later hoort u wanneer dit precies is. Ook hebben we door 

het coronavirus te maken met maatregelen zoals 1,5 meter afstand. Hoe de maatregelen eruitzien 

in het najaar weten we nu nog niet. We volgen hierbij altijd de richtlijnen van het RIVM. De 

gezondheid van bewoners en medewerkers staat voorop! 

Inleiding
In het najaar 2020 
starten we met 
het groot 
onderhoud bij u 
in de wijk. 
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keuze:
zonnepanelen

keuze:
elektrisch koken

keuze: badkamer, keuken, 
toilet (afhankelijk van leeftijd)

vervangen houten 
bergingsdeur en 

betonnen deurkozijn
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De werkzaamheden

vervangen en isoleren van 
de gevelbekleding

vervangen dakpannen & 
aanbrengen dakisolatie

vervangen mechanisch 
ventilatiesysteem

vervangen 
regenpijp & goten

verwijderen asbest in het 
dak en in de woning

vervangen houten raamkozijnen door 
kunststof raamkozijnen met triple 

glas & ventilatieroosters

vervangen 
CV ketel

reinigen & repareren 
metselwerk 

aanvullen 
spouwmuurisolatie

vervangen 
voegwerk

schilderen betonnen 
luifel bij voordeur

vernieuwen groepenverdeling 
in de meterkast

vervangen houten voor- en 
achterdeur & deurkozijnen
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Door de energie-
besparende 
werkzaamheden 
krijgen de woningen 
gemiddeld 
energielabel A. 
Dit betekent meer 
comfort en een 
lagere energie-
rekening.
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Sommige werkzaamheden voeren we standaard bij alle woningen uit. Dit zijn noodzakelijke 

werkzaamheden en verduurzamingsmaatregelen. Deze ziet u hieronder. Daarnaast zijn er ook 

werkzaamheden waarvoor u kunt kiezen. Deze vindt u in hoofdstuk 2. 

Vervangen dak, dakbedekking en dakramen
• Saneren asbest houdend dakbeschot.

• Verwijderen binnenaftimmering zolder.

• Aanbrengen nieuwe isolerende dakplaten en dakpannen.

• Vervangen dakramen. In verband met het plaatsen van zonnepanelen aan de zonzijde wordt 

het dakraam van de zolderslaapkamer mogelijk verplaatst naar de voorzijde.

• Vervangen goten en regenpijpen

• Kiest u voor zonnepanelen? Dan brengen we deze aan op het meest gunstige dakvlak. 

Kozijnen, ramen en deuren
• Vernieuwen van de voordeur en achterdeur incl. de houten deurkozijnen. 

• Vervangen van de houten raamkozijnen (met vaak enkel glas) door kunststof kozijnen. Hierin 

zit drielaags glas voor een goede isolatie en ventilatieroosters voor een betere ventilatie 

van de woning. De kunststof kozijnen zijn kierdicht, waardoor u minder tochtklachten gaat 

ervaren. 

• De nieuwe ramen zijn draaikiepramen (draaien naar binnen toe).

• Heeft u een stalen raam bij de badkamer? Deze vervangen we ook voor een nieuw kunststof 

kozijn, met raam en drielaags glas. 

Gevel
• Het bijvullen van de spouwmuren met isolatiemateriaal.

• Reinigen en plaatselijk herstellen van metselwerk van uw woning en de berging.

• Vervangen voegwerk van uw woning en de berging. 

• Heeft u gevelbekleding bij de voordeur en het badkamerraam? Deze vervangen we voor 

nieuwe gevelbekleding met extra isolatie. 

In de woning
• Saneren asbesthoudende ventilatiebuis in de bergkast en op zolder. 

• Vernieuwen en verplaatsen van de mechanische ventilatiebox op zolder. De nieuwe 

ventilatiebox plaatsen we bij de verwarmingsketel. Naar de keuken komt een nieuw 

ventilatiekanaal. De huidige kanalen naar het toilet en de badkamer maken we schoon. In 

de nieuwe ventilatiebox zit een vochtsensor voor het ventileren van de badkamer. In de 

woonkamer zit een sensor om de luchtkwaliteit te meten. Ook krijgt u in de keuken en in de 

badkamer schakelaars om de mechanische ventilatie te bedienen. 

• Vervangen van de verwarmingsketel.

• Vervangen van de groepenverdeling in de meterkast, zodat deze klaar is voor een toekomst 

met zonnepanelen en elektrisch koken. U heeft de keuze voor een loze leiding voor 

zonnepanelen en een bedrade leiding voor elektrisch koken (indien technisch mogelijk), 

zodat u hier nu of op een later moment altijd voor kunt kiezen. 

• Aanbrengen van rookmelders in de hal en overloop van de eerste en zolderverdieping. 

• Nieuwe afvoerpijp en aftimmering voor de afzuigkap naar de achtergevel. 

• In de hal, woonkamer en keuken brengen we een isolerende gordijnplank aan boven de 

ramen en deuren. Hiermee gaan we schimmelvorming in de woning tegen. 

1. Werkzaamheden voor 
alle woningen 
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Verwijderen asbest in uw woning
We verwijderen al het asbest in en aan uw woning. In alle woningen zit asbest in het:  

• dakbeschot

• ventilatiebuis vanuit de keuken naar het dak

• plaatje boven de verwarmingsketel op zolder

Na de informatiebijeenkomst starten we met het uitvoeren van een asbestonderzoek bij alle 

woningen. Er kunnen verschillen zitten in de woningen in de wijk. Zo weten we zeker dat we al 

het asbesthoudend materiaal in de woning vinden en kunnen verwijderen. In hoofdstuk 7 leggen 

we u uit wat deze asbestsanering voor u betekent.

We voeren een 
asbestonderzoek 
uit bij alle woningen 
in de wijk. 



Voor de tegels 
voor het toilet, 
de badkamer 
en keuken kunt 
u kiezen uit 
verschillende 
kleurpakketten. 
Deze ziet u op 
pagina 8.
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Zonnepanelen
Wilt u extra besparen op uw energierekening? Dan kunt u kiezen voor het plaatsen van 

zonnepanelen. Als uw dak geschikt is dan heeft u de keuze uit 6, 8, 9, 10 of 12 panelen. De 

panelen betaalt u via de servicekosten. Dit bedrag telt niet mee bij de jaarlijkse huurverhoging. Bij 

dit boekje vindt u een flyer met veel gestelde vragen. Heeft u interesse? Meldt u dan vrijblijvend 

aan voor een afspraak via het bijgevoegde interesseformulier voor de zonnepanelen. Of meldt u 

aan via de website www.mijn-thuis.nl.

Elektrisch koken
Wilt u nu of in de toekomst elektrisch koken? Dan passen we uw woning hierop aan. Als u hier 

interesse in heeft, dan kunt u dat aan de uitvoerder laten weten tijdens de woningopname. Hij 

kan u vertellen wat dit voor u betekent.

Toilet, badkamer en keuken
Zijn het toilet, de badkamer en/of de keuken in uw woning ouder dan 18 jaar? Dan kunt u deze 

gratis laten vernieuwen. U betaalt daarvoor geen extra huur. Tijdens de woningopname vertelt 

u aan de uitvoerder van KnaapenGroep of u kiest voor een nieuwe keuken, badkamer of toilet. 

Zijn deze ruimtes vernieuwd bij het onderhoud in 2011/2012? Dan komt u niet in aanmerking. 

Bij een nieuw toilet krijgt u:
• een nieuwe toiletpot

• een nieuw wasbakje met kraan

• nieuwe wandtegels tot 1.20 meter hoogte

• nieuwe vloertegels

• nieuw stucwerk tot aan het plafond. Dit kunt u zelf texen. 

• nieuw stucwerk op het plafond

Bij een nieuwe badkamer krijgt u:
• een nieuwe wastafel, mengkraan, wastafel plankje, spiegel

• een nieuwe toiletpot (indien nu aanwezig)

• een nieuwe douchekop met douchestang

• nieuwe wandtegels tot aan het plafond

• nieuwe antislip vloertegels

• nieuwe radiator

• een aansluiting voor een lamp boven de wastafel

• een stopcontact naast de wastafel 

• wasmachineaansluiting (indien nu aanwezig)

• nieuw stucwerk op plafond

2. Werkzaamheden 
waarvoor u kunt kiezen



U kunt kiezen uit 
verschillende 
frontjes voor de 
keukenkastjes, 
blad, greepjes, 
etc. Deze ziet u op 
pagina 10 & 11.
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Bij een nieuwe keuken krijgt u:
• een nieuw keukenblok met kastjes en werkblad

• nieuwe wandtegels

• nieuw stucwerk op de wand boven de nieuwe wandtegels (het nieuwe stucwerk kunt u zelf 

texen)

• een aansluiting voor een elektrische kookplaat (zodat u nu of in de toekomst eenvoudig kunt 

overstappen op elektrisch koken.) 

• vernieuwen vaatwasmachine-aansluiting (indien nu aanwezig)



3. Keuzepakketten voor het toilet, 
de badkamer en de keuken

Tegelpakketten voor in het toilet en de badkamer
Hieronder ziet u de verschillende tegelpakketten. De wandtegels zijn geglazuurd 15 x 20 cm (glanzend). In de 
douchehoek liggen antislip vloertegels van 15x15 cm. De overige vloertegels in de doucheruimte zijn 30x30 cm.  

De kleuren in dit boekje kunnen iets afwijken van de werkelijkheid. Na de woningopname opname volgt een keuzemoment 
in een modelwoning. Tijdens het keuzemoment kunt u voorbeelden van de tegels bekijken en een definitieve keuze maken.
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Effen tegels in de keuken
In de keuken betegelen we de wand tussen het keukenblad en de bovenkastjes. De 
wandtegels zijn geglazuurd 15 x 20 cm (glanzend). U kunt kiezen uit wit of roomwit. 

In het toilet en de badkamer heeft u de keuze voor effen tegels of een accentwand
In de badkamer en het toilet kunt u kiezen voor effen wandtegels of tegels met een accentwand. Bij een accentwand is de 
wand in de hoek van de douche en de achterwand in het toilet een andere kleur.
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Keuzes voor frontjes, werkblad en greepjes in de keuken 

□ 
Model:  Elba klei

□ 
Model:  Elba schelp

□ 
Model:  Elba wit

□ 
Model:  Elba basalt

Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ MK 432 C □ R 5151 TR

□ F 7646 TC □ F 7920 TC

□ R 5151 TR

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ MK 432 C

□ R 5151 TR

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ MK 432 C

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ F 7920 TC

□ R 5151 TR□ MK 432 C

□ RVS wafel

RVS werkblad:

□ Spoelbak - Splash 100

Spoelbak:

Greenpanel® 
werkbladen:

Keuzepakketten

□ 
Model:  Elba klei

□ 
Model:  Elba schelp

□ 
Model:  Elba wit

□ 
Model:  Elba basalt

Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ MK 432 C □ R 5151 TR

□ F 7646 TC □ F 7920 TC

□ R 5151 TR

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ MK 432 C

□ R 5151 TR

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ MK 432 C

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ F 7920 TC

□ R 5151 TR□ MK 432 C

□ RVS wafel

RVS werkblad:

□ Spoelbak - Splash 100

Spoelbak:

Greenpanel® 
werkbladen:

Keuzepakketten
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Keuzes voor frontjes, werkblad en greepjes in de keuken 



Tegen betaling 
kunt u kiezen 
voor extra 
opties.

Wat kunt u nog kiezen? U betaalt aan de aannemer
Badkamer opties:

Eenhendel wastafelmengkraan badkamer €  50,-

Thermostatische douchemengkraan €135,-

Douche-scherm €525,-

Verhoogde toiletpot +10cm €  25,-

Vrijhangend toilet €550,-

Toilet opties (begane grond):

Verhoogde toiletpot +10cm €  25,-

Vrijhangend toilet €550,-

Keuken opties:

Extra onderkast met passtuk €212,-

Extra bovenkast €121,-

Verlengd aanrechtblad per 10 cm €  20,-

Afzuigkapkast (excl afzuigkap) €121,-

Afzuigkap €271,-

Gaskookplaat met sparing in blad €475,-

Elektrische kookplaat met sparing in blad €645,-

Aansluiten bestaande kookplaat met sparing in blad €  65,-

Vaatwasaansluiting inclusief elektra keuken
(alleen in combinatie met keukenvernieuwing)

€195,-

Eenhendel keuken mengkraan €  30,-

Overig:

Plaatsen van wand bij de trap in de woonkamer 
incl. het kozijn en een deur. 

€1750,-

Extra opties tegen betaling
Tegen betaling kunt u kiezen voor extra opties. Deze kunt u alleen kiezen voor de ruimtes 

(badkamer, keuken, toilet) die we in zijn geheel vernieuwen. 

Betaling extra opties
Alle prijzen voor de extra mogelijkheden zijn inclusief montage en btw. Dit zijn eenmalige kosten en hebben 

geen invloed op uw huur. U betaalt de extra opties vooraf aan aannemer KnaapenGroep. Doet u dit niet? 

Dan plaatst de aannemer de extra opties niet in uw woning.

Oppluspakket
Bent u ouder dan 55 jaar? Of heeft u een medische indicatie? Dan kunt u gebruikmaken van het 

Oppluspakket. Het gaat dan bijv. om een hogere toiletpot, een douchezitje en een extra trapleuning. Voor 

meer informatie of aanmelden ga dan naar www.mijn-thuis.nl/kennisbank/opplusvoorzieningen/. 
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4. Belangrijke afspraken
Vanwege het 
coronavirus is 
een bijeenkomst 
op locatie 
niet mogelijk. 
Daarom 
nodigen we u uit 
voor een online 
bijeenkomst.Er staat u heel wat te wachten. En wellicht is niet alles duidelijk na het lezen van dit boekje.  

Daarom organiseren wij meerdere momenten waarop we u informeren over de werkzaamheden. 

Hieronder leest u op welke manieren wij u willen voorbereiden op het onderhoud in uw woning. 

Voor de fysieke afspraken geldt dat KnaapenGroep en ’thuis een coronaprotocol hanteren waar 

alle medewerkers zich aan houden.

Online informatiebijeenkomst op 4 juni van 19.00 tot 20.30 uur
Graag lichten we de informatie in dit boekje persoonlijk aan u toe. Vanwege het coronavirus 

is een informatiebijeenkomst op een locatie helaas niet mogelijk. Daarom organiseren we een 

online informatiebijeenkomst.

Via email ontvangt u een uitnodiging om u in te schrijven voor de online 

informatiebijeenkomst. U kunt de bijeenkomst via de computer, tablet of telefoon bekijken. 

Kunt u niet aanwezig zijn op? Geen probleem! U ontvangt een link via email om de 

bijeenkomst terug te kijken. Ook kunt u de email voor de inschrijving doorsturen naar een 

contactpersoon, zoals een ouder, zoon / dochter of begeleider. 

Persoonlijk spreekuur
Lukt het u niet om digitaal aan te sluiten? Of heeft u na de online bijeenkomst nog vragen 

over het groot onderhoud? Dan kunt u een persoonlijke afspraak maken voor meer informatie. 

U mag zelf kiezen hoe we afspreken: 

• Tante Keet: in de wijk plaatsen we een gezellig ingerichte bouwkeet. Hierin zit een plastic 

scherm. Zo kunnen we elkaar toch ontmoeten en vermijden we het directe contact 

(maatregel coronavirus). Tante Keet staat op de parkeerplaats vlakbij Roerenmaker 69. 

• Beeldbellen: gaat u nu liever niet uw woning uit? Dan kunnen we beeldbellen als u een 

smartphone of computer heeft. Zo ontmoeten we elkaar op afstand.  

• Telefonisch: en natuurlijk is via de telefoon ook een optie. 

Op een later moment krijgt u informatie om een afspraak te plannen. 
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De uitvoerder 
komt bij u 
langs voor de 
woningopname. 
Hij vertelt welke 
werkzaamheden 
we aan uw 
woning uitvoeren.

Kijkmoment in modelwoning
In mei/juni voert KnaapenGroep onderzoeken en werkzaamheden uit bij de lege woningen 

Roerenmaker 69 en Pompenmaker 5. Zo testen we wat de beste manier is om het onderhoud 

uit te voeren. Dit is een goede voorbereiding op de werkzaamheden bij alle woningen in de 

wijk. Hierna richten we één van de woningen in als modelwoning. We nodigen u uit voor een 

kijkmoment in deze woning, zodat u kunt zien hoe uw woning eruit ziet na de werkzaamheden. 

Ook kunt u vragen stellen over de werkzaamheden en de overlast waar u mee te maken krijgt.  

Meer informatie hierover ontvangt u op een later moment.   

Woningopname bij u thuis
Vanaf juli komt de uitvoerder van KnaapenGroep bij u langs voor de woningopname. Elke 

woning is anders en elke bewoner is anders. Tijdens de woningopname vertelt de uitvoerder 

u welke werkzaamheden we aan uw woning uitvoeren. Wilt u een nieuwe badkamer, keuken 

of toilet? Dan vertelt hij of u hiervoor in aanmerking komt. Ook legt hij uit hoe u zich goed 

voorbereidt. De afspraken die we samen maken ondertekenen we en u ontvangt een 

bevestiging. 

We bespreken de volgende punten met u:

• wat houden de werkzaamheden in?

• wat moet u zelf doen?

• wat er gebeurt met door u zelf aangebrachte veranderingen (ZAV’s)?

• zijn er al schades aan de woning, meubels of vloerbedekking?

• of er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn?

Keuzemoment voor de keuken, badkamer en toilet
Doet u mee aan het vernieuwen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan plannen we 

tijdens de woningopname een afspraak voor het keuzemoment. Bij het keuzemoment in de 

modelwoning zijn voorbeelden van de te kiezen opties voor de keuken, badkamer en toilet 

aanwezig. Welke tegels, werkblad en kastjes wilt u? Zijn er nog extra betaalde opties die u 

graag wilt? U ziet in de woning hoe het materiaal er in het echt uitziet, zodat u daarna een 

goede keuze kunt maken. We staan voor u klaar om u te adviseren, want keuzes maken kan 

lastig zijn.
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Tijdens de 
blokbijeenkomst 
vertellen we u 
meer over de 
planning en de 
overlast die u 
kunt verwachten.

Blokbijeenkomsten enkele weken voor de start bij uw woning
Voordat we bij uw woning starten met de werkzaamheden, nodigen we u uit voor een 

bijeenkomst samen met andere bewoners bij u in het woonblok. Tijdens deze bijeenkomst 

kunnen we u meer vertellen over de planning, de overlast die u kunt verwachten en hoe u zich 

goed voorbereidt. Ook bespreken we wat er precies gaat gebeuren voor het saneren van het 

asbest. Dit brengt veel overlast met zich mee. In hoofdstuk 7 leest u hierover meer. 

EHBO gesprek
Twee weken voordat we met de binnenwerkzaamheden in uw woning starten, komt een 

bewonersbegeleidster bij u langs voor het EHBO gesprek (Eerste Hulp Bij Onderhoud). U krijgt 

een scheurkalender waarop u per dag ziet welke werkzaamheden we uitvoeren in uw woning. 

Per dag geven we aan of er veel, gemiddeld of weinig overlast is. We vragen u straks uw spullen 

op tijd op te ruimen of aan de kant te zetten, zodat we meteen aan de slag kunnen. Om u hierbij 

te helpen krijgt u een voorbereidingskaart. Vragen kunt u gerust stellen!

Extra persoonlijke huisbezoeken (over niet technische onderwerpen)
We kunnen ons voorstellen dat u tegen de werkzaamheden op ziet of dat er iets speelt in uw 

persoonlijke situatie waar wij van op de hoogte moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde 

gezondheidsproblemen of zorg die u aan huis ontvangt. We komen graag bij u thuis langs voor 

een huisbezoek als de maatregelen vanwege het coronavirus het toelaten. Ook boven een 

bepaalde leeftijd gaan we graag met u in gesprek. We kijken samen wat er moet gebeuren, 

zodat we de werkzaamheden op een fijne manier bij u uit kunnen voeren. 

Een aantal van u gaf dit al aan in het woonwensenonderzoek. Tijs Maassen (sociaal 

projectleider ’thuis) neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. Heeft u het 

woonwensenonderzoek niet ingevuld? Of niet aangegeven dat u graag een extra gesprek 

wilt over uw persoonlijke situatie? U kunt ons altijd laten weten dat u interesse heeft in een 

afspraak. Neem hiervoor contact op met Tijs Maassen door te bellen naar (040) 24 99 974.  



5. Voorzieningen tijdens 
de werkzaamheden
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We bieden 
u een aantal 
voorzieningen 
om de overlast 
voor u te 
verminderen. 

Rust- en douchewoning
We richten een aantal woningen in als rust- en douchewoning. Als we in uw woning 

werkzaamheden uitvoeren, kunt u hier verblijven om aan de overlast in uw woning te 

ontsnappen. De rust- en douchewoning is voorzien van gemakkelijke stoelen, een tv en 

wifi. Ook is er in de woning een wasmachine aanwezig. Vernieuwen we in uw woning de 

doucheruimte? Dan kunt u hier ook douchen. 

Logeerwoningen
Ook richten we een aantal logeerwoningen in. Mocht u vanwege gezondheidsredenen niet in 

uw woning kunnen verblijven tijdens (een deel van) de werkzaamheden. Dan bekijken we samen 

of u een aantal dagen in één van deze woningen kunt logeren. U kunt dit bespreken tijdens een 

persoonlijk huisbezoek.

Opruimdagen
Sommige ruimtes in huis moeten helemaal leeg of spullen moeten aan de kant. En ook de 

werklieden hebben ruimte nodig om te werken. Een goede reden om eens goed op te ruimen. 

Denk bijvoorbeeld aan de spullen op zolder of in uw bergingskast die u niet meer nodig heeft. 

Daarom organiseren we verspreid over het jaar opruimdagen. Voordat de werkzaamheden 

aan uw woning starten, plaatsen we een afvalcontainer in de wijk. Hier kunt u uw overtollige 

huisraad kwijt. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 

We houden u op de hoogte!
We houden u graag goed op de hoogte van alles wat er speelt door regelmatig nieuws te 

versturen. En wilt u alles nog eens teruglezen? Dat kan. Binnenkort ontvangt u inloggegevens 

voor uw persoonlijke bewonerspagina. Ook versturen we sms-berichten om u te helpen 

herinneren aan belangrijke zaken. Meer informatie over onze communicatie hoort u tijdens de 

online informatiebijeenkomst.



6. Planning & route 
door de wijk

Een deel van 
de woningen 
voeren we in 
2020 uit. Het 
andere deel van 
de woningen in 
2021.  

Tijdens de blokbijeenkomst ontvangt u de startdatum van het werk 
aan uw woning
Door het coronavirus leven we in een onvoorspelbare tijd. Hierdoor is het maken van een 

planning voor de start van de uitvoering lastig. In het najaar willen we graag starten met de 

uitvoering. Tijdens de blokbijeenkomst hoort u wanneer dit precies is. 

Op de plattegrond hieronder ziet u bij welke woningen we groot onderhoud uitvoeren. Links op 

de plattegrond voeren we in 2020 uit. Rechts op de plattegrond voeren we in 2021 uit. Als alles 

goed verloopt, is het hele project in juni 2021 klaar.
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In het najaar 
starten we met 
de uitvoering 
van de 
werkzaamheden

We voeren de werkzaamheden in 6 fasen uit

1. Voorbereidende werkzaamheden
We voeren voorbereidende werkzaamheden uit, voordat we starten met het verwijderen van het 

asbest. We verleggen de afvoer van de afzuigkap in uw woning. Kiest u voor het aanbrengen 

van een afscheiding tussen de woonkamer en de trap (alleen voor een bepaald type woning)? 

Dan voeren we dit ook als eerste uit. 

2. Verwijderen asbest in uw woning 
We starten met het verwijderen van het asbest in uw woning. Dit duurt 1 werkdag, gedurende 

deze werkdag kunt u beperkt gebruik maken van uw woning. Aan het einde van deze werkdag 

is het weer mogelijk om de gehele woning te gebruiken  

3. Verwijderen asbest dakbeschot en vernieuwen dak
We plaatsen een steiger om uw woning. Deze blijft ongeveer 5 weken staan en hebben we 

ook nodig voor de werkzaamheden aan de gevel. We verwijderen het asbest in het dak. Hierna 

vernieuwen en isoleren we uw dak. Met de dakwerkzaamheden zijn we ongeveer 5 werkdagen 

bezig. 

4. Werkzaamheden aan de gevel
Nadat de werkzaamheden op het dak klaar zijn volgen de werkzaamheden aan de gevel. We 

hakken het voegwerk uit, reinigen uw gevel, herstellen metselwerk, vullen de spouw met isolatie 

en brengen nieuw voegwerk aan. Deze werkzaamheden duren ongeveer 10 werkdagen. Tussen 

de verschillende werkzaamheden kunnen een aantal dagen van rust zitten. 

5. Werkzaamheden in uw woning 
Het vernieuwen van de deuren en kozijnen, het aftimmeren aan de binnenzijde en de 

werkzaamheden aan de installaties duren ongeveer 5 werkdagen. 

6. Vernieuwen badkamer, keuken en/of toilet
Zijn het toilet, de badkamer en/of de keuken in uw woning ouder dan 18 jaar? Dan kunt u deze 

gratis laten vernieuwen. De werkzaamheden voor de badkamer, keuken en/of toilet plannen we 

op een ander moment dan de standaard werkzaamheden in uw woning. Deze werkzaamheden 

duren maximaal 11 werkdagen.  
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We doen ons 
best om de 
overlast voor u 
zoveel mogelijk 
te beperken. 

U kunt straks genieten van een opgeknapte woning. Helaas kunnen we groot onderhoud 

niet uitvoeren zonder geluids- en stofoverlast. De verbouwing betekent ook ongemak, stof 

en rommel. Tijdens de werkzaamheden zijn er bouwmedewerkers in en rondom uw woning 

aan het werk. Er komt bouwverkeer in de buurt en er staan tijdelijk containers op sommige 

parkeerplaatsen.

Dit doen we om de overlast te beperken:
• De werklieden gedragen zich als “gast” in uw woning.

• De werklieden dekken de looppaden en het werkgebied af.

• De werklieden vegen op het eind van de werkdag de vloeren schoon.

• Aan het eind van de werkdag is uw woning altijd wind- en waterdicht.

• U kunt tijdens de werkzaamheden aan uw woning gebruik maken van een rust- en 

douchewoning.

• Rolluiken en zonwering halen we kosteloos weg en plaatsen we (als de staat goed is) ook 

weer terug. Indien er een gebrek is aan de rolluik en/of zonwering is het mogelijk om een 

offerte te ontvangen voor reparatie.

• Doet u mee aan het vernieuwen van het toilet? Dan krijgt u tijdelijk een chemisch toilet.

• Doet u mee aan het vernieuwen van uw keuken? Dan krijgt u tijdelijk een kookplaat.

• We volgen de richtlijnen van het RIVM voor de maatregelen i.v.m. het coronavirus. 

Asbestsanering
Naast de onderhoudswerkzaamheden gaan we het asbest in uw woning verwijderen. Samen 

met ketenpartner Heezen en de klankbordgroep hebben we hiervoor een asbestsaneringsplan 

gemaakt. Het plan is vervolgens voorgelegd aan de GGD en ook zij gaven hun goedkeuring op 

onze aanpak. Wat het precies voor u betekent bespreken we tijdens de blokbijeenkomsten.

Wel is het belangrijk om te weten dat u tijdens de asbestsanering gedurende enkele dagen 

beperkt van enkele delen van uw woning gebruik kunt maken. Ook moet u uw zolder, overloop 

en hal helemaal leeg ruimen, zodat we overal goed bij kunnen. Uiteraard helpen wij u daar bij 

als dat nodig is. En zorgen we indien nodig voor opslagruimte.

Wanneer is asbest schadelijk voor uw gezondheid?
Zolang asbesthoudende materialen niet kapot zijn, komen er geen schadelijke deeltjes vrij. 

En is er geen gevaar voor uw gezondheid. Het risico op inademing van deze vezel is groter 

als je voor je werk veel in aanraking komt met asbest. Daarom dragen asbest verwijderaars 

beschermde kleding, zoals witte pakken en gelaatsmaskers. 

Meer weten over asbest en de risico’s? Kijk dan op: 

• www.rivm.nl/asbest

• www.ggdleefomgeving.nl/schadelijke-stoffen/asbest/asbest-en-gezondheid/ 

7. Overlast tijdens de
werkzaamheden
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We hebben uw hulp nodig!
Het zal misschien af en toe behelpen zijn. Tijdens en na de werkzaamheden moet u rekening 

houden met extra schoonmaakwerk. Ziet u op tegen de werkzaamheden, bijvoorbeeld vanwege 

gezondheidsredenen? Neem dan contact op met Tijs Maassen, sociaal projectleider bij ’thuis. 

We bespreken samen met u wat de mogelijkheden zijn en wat de beste oplossing is. Tijs is 

bereikbaar via t.maassen@mijn-thuis.nl of via telefoonnummer (040) 249 99 74.

Voorbereidingen
• Zorg dat u bij afspraken aanwezig bent. 

• Geef ons toegang tot uw woning als we werkzaamheden aan uw woning uitvoeren. Lukt dit 

niet? Regel dan iets met familie, vrienden of buren. 

• Vraag hulp aan familie, vrienden of buren bij de voorbereidingen. Bijvoorbeeld bij het 

verplaatsen en opruimen van uw spullen. 

• Maak plaats, zodat de bouwmedewerkers genoeg ruimte hebben om te werken. 

• Dek uw meubels en stofgevoelige apparatuur af. 

• Ruim kostbare spullen goed op. 

• Gaat er iets mis? Is er iets beschadigd? Neem dan binnen 1 werkdag contact op met 

uitvoerder Peter van KnaapenGroep. 

Na de werkzaamheden kijken we of alles goed is gegaan
Dit gebeurt tijdens de oplevering. Hiervoor maken we een afspraak met u. We kijken dan samen 

met u of de werkzaamheden netjes en goed zijn uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan lossen we 

het binnen 3 werkdagen op. Mocht dat niet lukken, dan maken we een afspraak met u om het 

op een later moment op te lossen.

We hebben 
uw hulp nodig! 
We vragen u 
voorbereidingen 
te treffen. 
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U ontvangt vergoedingen om u tegemoet te komen
De werkzaamheden doen we in de woning terwijl u er woont. We begrijpen dat de 

werkzaamheden van grote invloed kunnen zijn op uw dagelijkse leven. Daarom krijgt u van ons 

een ongeriefvergoeding. Deze keren we uit als de werkzaamheden aan uw woning helemaal klaar 

zijn. Heeft u een huurachterstand? Dan verrekenen we de vergoeding met uw huurachterstand. 

U ontvangt van ons: 

• € 300,-  voor de asbestsanering en de buitenwerkzaamheden

• € 55,- voor een nieuwe pannenset als u kiest voor elektrisch koken

• € 125,-  voor het vernieuwen van de keuken 

• € 50,-  voor het vernieuwen van het toilet

• € 125,-  voor het vernieuwen van de badkamer

Lagere woonlasten en een huurverhoging 
Uw woning is straks een stuk energiezuiniger door de isolatie van dak en gevel, de nieuwe zuinige 

installaties en (als u daarvoor kiest) nieuwe zonnepanelen. Hierdoor kunt u flink besparen op uw 

energierekening. Ook woont u straks prettiger en comfortabeler! Na de werkzaamheden is uw 

woning beter geïsoleerd en heeft u een betere ventilatie. Hierdoor is de luchtkwaliteit in uw woning 

goed en heeft u geen last van tocht, vocht en kou.

Voor de isolerende maatregelen aan uw woning vragen wij u een huurverhoging van € 30,- per 

maand. De huurverhoging gaat in na de eindoplevering van de woning. Voor een nieuwe keuken, 

badkamer en toilet betaalt u géén huurverhoging.

De duurzame aanpassingen zijn goed voor uw portemonnee
Uw huur gaat omhoog, maar uw energierekening wordt een stuk lager. We hebben berekend 

dat u in de meeste gevallen meer op uw energierekening bespaart dan dat de huur stijgt. 

De meeste huishoudens hebben straks dus lagere maandlasten dan nu. Kiest u ook voor 

zonnepanelen? Dan bespaart u nóg meer op uw energierekening. Bent u altijd een zeer zuinige 

energieverbruiker geweest? Dan kan in uw geval de huurverhoging een klein beetje hoger zijn dan 

de energiebesparing. Maar u woont wel in een hele comfortabele woning. 

Uitleg over uw woonlasten na de werkzaamheden
Hoeveel u precies bespaart is afhankelijk van uw energieverbruik en de huidige isolatie van uw 

woning. Zie hiernaast een afbeelding met een uitleg. 

• In de nieuwe situatie stijgt de huur en de energiekosten dalen, waardoor u maandelijks 

minder woonlasten heeft.

• In de nieuwe situatie + zonnepanelen stijgen de huur en de servicekosten. De energiekosten 

dalen nog meer, waardoor u maandelijks nog minder woonlasten heeft.

8. Vergoedingen, energie- 
besparing en huurverhoging

Door de 
energie 
besparende 
maatregelen  
bespaart u straks 
op uw 
energierekening.
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Ontvangt u huurtoeslag?
Dan krijgt u vaak een deel van de huurverhoging terug van de belastingdienst. Op 

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ kunt u een proefberekening maken. U ziet 

dan direct wat de nieuwe huur betekent voor uw huurtoeslag en hier kunt u ook uw nieuwe 

huurtoeslag aanvragen. Doe dit op tijd zodat u ook direct de juiste huurtoeslag ontvangt als u 

meer huur gaat betalen. 

U ontvangt geen jaarlijkse reguliere huurverhoging voor 2021.
Elk jaar verhogen we de reguliere huur met een klein percentage, volgend op de inflatie. De 

werkzaamheden hebben in 2021 invloed op uw woongenot. Om u tegemoet te komen heeft ’thuis 

besloten de jaarlijkse huurverhoging voor 2021 niet door te voeren. 

Bij 70% 
akkoord gaat 
het groot 
onderhoud aan 
de woningen in 
de wijk door. 
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9. Uw instemming met de werkzaamheden

Als tenminste 70% van de huurders akkoord is met de werkzaamheden en de 
bijbehorende huurverhoging, gaat het onderhoud door. Bij dit boekje vindt u een 
formulier met een akkoordverklaring. Bent u het eens met de verbeteringen aan uw 
woning? Dan kunt u het formulier uiterlijk 19 juni ondertekenen en retour sturen met 
de antwoordenvelop. Of stop het formulier in de brievenbus bij Tante Keet. Deze 
komt te staan op een parkeervak naast Roerenmaker 65. Zodra we de 70% akkoord 
hebben gehaald, sturen we u een brief dat het onderhoud doorgaat.  



10. Contactpersonen
Met wie krijgt u te maken en hoe kunt u hen bereiken?

Uitvoerders KnaapenGroep 
 

U kunt bij de uitvoerders van KnaapenGroep terecht 

voor alle technische vragen over de werkzaamheden 

in en aan uw woning. Zij zijn aanwezig van maandag 

t/m vrijdag van 7.30 tot 16.15 uur.

Peter (links) is uitvoerder voor de 

binnenwerkzaamheden. Hij is bereikbaar via 

uitvoerderpeter@knaapen.nl of op telefoonnummer 

(0499) 491 669. 

Leon (rechts) is uitvoerder voor de 

buitenwerkzaamheden. Hij is bereikbaar via 

uitvoerderleon@knaapen.nl of via (0499) 491 660. 

Sociaal projectleider ’thuis
 

Tijs Maassen is vanuit ’thuis het 

aanspreekpunt voor bewonersvragen 

tijdens het onderhoud. Ook voor vragen 

over het informatieboekje kunt u contact 

met hem opnemen. 

Tijs is bereikbaar op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 8.30 tot 

17.00 uur. U kunt hem bereiken op 

telefoonnummer (040) 249 99 74 of door 

te mailen naar t.maassen@mijn-thuis.nl.

Ellen is vanuit KnaapenGroep uw 

bewonersbegeleider. Zij beantwoordt 

vragen, zoals: “wat kunt u van 

KnaapenGroep verwachten en hoe bereid 

ik me goed voor”? Maar ook bij problemen 

of klachten zoekt Ellen graag mee naar 

een passende oplossing.

Ellen is bereikbaar op maandag, 

dinsdag, donderdag van 8.30 tot 17.00 

uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 

uur. Telefoonnummer (0499) 491 623 of 

per email ellen@knaapen.nl. Ook is zij 

regelmatig in de wijk te vinden. 

Bewonersbegeleider KnaapenGroep


