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 English
If you can’t read Dutch, please contact Ismael Fungo by calling (055) 548 48 48.

Moeite met lezen?
U leest in dit boekje belangrijke informatie. Heeft u moeite met lezen?  
Vraag dan hulp aan Ismael Fungo. Ismael is uw aanspreekpunt en werkt  
op de afdeling Buurt bij de Woonmensen. U kunt bij hem terecht via  
i.fungo@woonmensen.nl of bel (055) 548 48 48.
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U wilt natuurlijk prettig wonen. Daarom gaan we, samen met Onderpand 
Vastgoedbeheer, uw woning comfortabeler en energiezuiniger maken. En dat 
zonder huurverhoging! 

Wat staat er in dit informatieboekje? 
In dit boekje leest u over de werkzaamheden en wat u kunt verwachten. 
Daarnaast vragen we uw toestemming. Als minimaal 70% van de bewoners 
‘ja’ zegt tegen de werkzaamheden, gaan we aan de slag. Dit percentage is 
wettelijk vastgelegd. 

Modelwoning
Aan de Dotterbloem 22 hebben we een modelwoning. Hier kunt u zien welke 
werkzaamheden we uitvoeren. Er is een uitnodiging bijgevoegd om deze te 
komen bekijken. Zo weet u wat u straks kunt verwachten.
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Inleiding

  Bekijk onze 
 modelwoning 



Onderpand Vastgoedbeheer voert de werkzaamheden uit. Zij hebben veel 
ervaring met het verbeteren van bestaande woningen. Meer informatie over 
Onderpand Vastgoedbeheer leest u op www.onderpand.nl.

Waarom zijn de werkzaamheden nodig? 
De woning waarin u woont is bouwkundig goed. Maar qua isolatie en energie-
verbruik voldoet hij niet meer aan de eisen van nu. Ook uit de enquête bleek 
dat veel bewoners last hebben van tocht en slechte isolatie. Daarom maken 
we graag uw woning energiezuiniger en comfortabeler. 

Wat is het resultaat?
Als de werkzaamheden klaar zijn, is het veel prettiger wonen in uw woning. In de 
winter blijft de kou beter buiten en in de zomer blijft uw huis beter koel. Dit komt 
door de isolatie. We pakken uw huis als het ware in. En dat is veel comfortabeler!

Hoe doen we dat? 
We isoleren de spouwmuren en de begane grondvloer. Waar nodig herstellen 
we het voegwerk. We plaatsen nieuw (HR++) glas waar dit nog niet aanwezig 
is. U krijgt nieuwe ventilatieroosters, een draairaam in de woonkamer (voor-
gevel), mechanische ventilatie met een CO2-melder en rookmelders. U krijgt 
ook een nieuwe voor- en achterdeur en we herstellen houtrot en geven uw 
woning een goede schilderbeurt aan de buitenkant. U kunt op bijgevoegd 
formulier zelf de kleur kiezen. Ook halen we al het asbest uit de woningen. 

Is er overlast?
Zonder uw hulp kunnen we de werkzaamheden niet uitvoeren. Natuurlijk zor-
gen we voor zo min mogelijk overlast, maar verbouwen zonder overlast gaat 
helaas niet. Ziet u de werkzaamheden echt niet zitten? Dan kunt u tijdelijk 
terecht in de modelwoning aan de Dotterbloem 22. 

Wat is de planning?
We beginnen nog niet direct. Als minimaal 70% van de bewoners ‘ja’ zegt tegen 
de werkzaamheden, beginnen we in oktober 2022. In iedere woning zijn we  
ongeveer een week bezig. De laatste woning is waarschijnlijk eind 2023 klaar. 
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De werkzaamheden
in vogelvlucht



Wat gaat er gebeuren?
Buiten de woning
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Gevels isoleren

Nestkastjes maken*

Kozijnen schilderen
buitenkant

HR++glas plaatsen 
met roosters

Voegwerk herstellen

Draairaam plaatsen

*  Er is eerder al onderzoek gedaan naar beschermde diersoorten in uw wijk.  
We maken op verschillende plekken voorzieningen voor vogels en vleermuizen.
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Nieuwe voor- en 
achterdeur

*  Er is eerder al onderzoek gedaan naar beschermde diersoorten in uw wijk.  
We maken op verschillende plekken voorzieningen voor vogels en vleermuizen.



Wat gaat er gebeuren?
Binnen de woning

88

Asbest verwijderen*

Binnendeuren inkorten 
of rooster plaatsen

Tocht en kieren oplossen

*  Bij een aantal woningen zit asbest in het toilet, trapkast en kruipruimte.  
Als dit bij u ook zo is, hoort u dat van ons en halen we het weg.

Rookmelders 
plaatsen/vervangen

Vloer isoleren
via de onderkant
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Mechanische ventilatie 
met CO2 melder

*  Bij een aantal woningen zit asbest in het toilet, trapkast en kruipruimte.  
Als dit bij u ook zo is, hoort u dat van ons en halen we het weg.



Geen huurverhoging
We doen de werkzaamheden zonder huurverhoging aan u te vragen. U heeft 
straks dus een woning die veel comfortabeler is zonder dat u daar meer voor 
betaalt.

Wees zuinig met energie
Na de werkzaamheden is uw woning energiezuiniger geworden. Daarnaast 
kunt u ook zelf veel doen om te besparen op uw energierekening.

Met deze tips kunt u nu al beginnen met besparen:
•  Zet apparaten uit als u ze niet gebruikt. Laat de televisie niet stand-by 

staan. Hiermee bespaart u tientallen euro’s per jaar.
•  Gebruik ledlampen in kamers waar het licht lang aan is. Ledlampen zijn iets 

duurder. Maar ledlampen gaan langer mee en verbruiken minder stroom. 
•  Zet de thermostaat een uur voordat u weggaat of gaat slapen lager.
•  Ontdooi uw vriezer regelmatig. Dit zorgt ervoor dat uw vriezer minder 

stroom verbruikt om de temperatuur laag te houden.
•  Gebruik het juiste formaat pannen bij het koken, zodat de warmte  

niet langs de pan heen gaat. Vul de pannen niet te vol met water.
•  Wassen kost het minste energie als de trommel vol zit. Gebruik een  

zo laag mogelijke temperatuur: wassen op 60 graden kost twee keer  
zoveel energie als wassen op 40 graden.

•  Sluit binnendeuren, laat ze niet open staan.
•  Douche minder lang.

Financiële gevolgen
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We willen graag eerlijk tegen u zijn over de overlast. Een verbouwing geeft 
namelijk altijd overlast. Denk aan lawaai, rommel en minder privacy. Ook 
kunt u soms delen van uw woning niet gebruiken.

Wat doen we om de overlast te beperken?
•  We plannen de werkzaamheden goed zodat we u zo min mogelijk hoeven 

te storen.
•  We werken netjes en ruimen aan het einde van de werkdag alles op.
•  We communiceren goed zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.
•  We zorgen dat er altijd medewerkers in de buurt zijn die u kunnen helpen.
•  Eventuele klachten lossen we zo snel mogelijk op.
•  We zorgen voor tijdelijke woonruimte als u even niet in uw woning kunt zijn.

Op welke tijden werken we?
De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur. 
Voor sommige werkzaamheden moeten we ook in uw woning zijn. Als u zelf 
niet thuis bent, kunt u dan hulp vragen aan familie, buren of vrienden? We 
kunnen ook afspraken met u maken over het afgeven van een sleutel.  

12

Overlast en voorbereiding
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Helpt u mee?
Zonder uw hulp kunnen we de werkzaamheden niet goed uitvoeren. Wilt u ons 
helpen met:
•  vensterbanken leegmaken
•  ruimte bij de ramen vrijmaken (ongeveer 1,5 meter)
•  gordijnen weghalen 
•  trapkast leegmaken

Denk ook aan de dan geldende coronamaatregelen. Bijvoorbeeld het houden 
van 1,5 meter afstand. Uiteraard houden onze medewerkers zich altijd aan de 
maatregelen.

We snappen dat er veel op u afkomt. Daarom maakt Onderpand twee weken 
voordat ze aan het werk gaan nog een afspraak met u om samen alles door 
te nemen. Iedere situatie is namelijk verschillend.

Sommige bewoners hebben vragen over hun huisdieren. Anderen hebben
hulp nodig om spulletjes in te pakken of te verplaatsen. Daarom maken we
voor iedereen tijd om alle vragen die u nog heeft te bespreken.

We organiseren nog een gezamenlijke opruimdag en regelen een container
Hier kunt u dan gratis uw spullen ingooien die u niet meer nodig heeft.
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Geeft u toestemming?

 Wij 
 doen mee! 

Om te starten is wettelijk bepaald dat minimaal 70% van de bewoners 
toestemming moet geven voor de verbeteringen. Hier leest u hoe dit werkt.

Bij dit boekje vindt u een akkoordverklaring. Wilt u hierop invullen of u het wel 
of niet eens bent met de plannen? U kunt deze met de antwoordenvelop in-
leveren in de brievenbus aan de Dotterbloem 22.

Inloopdagen
U kunt de akkoordverklaring ook aan ons geven op 18 en 19 mei tijdens de 
inloopmiddagen. Op die dagen staan we namelijk in de woning aan de Dot-
terbloem 22. We hebben koffie en thee en tijd om uw vragen te beantwoorden.

Wat als meer dan 70% van de bewoners toestemming geeft?
Dat is goed nieuws! Dan voeren we de plannen uit. We hopen natuurlijk dat 
iedereen toestemming geeft.

Wat als minder dan 70% van de bewoners toestemming geeft?
Dat is heel teleurstellend, want dan kunnen we uw woning niet comfortabeler 
en energiezuiniger maken. We gaan ons dan beraden op een ander plan.



Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met  
Ismael Fungo. Ismael werkt op de afdeling Buurt bij de Woonmensen en is  
uw aanspreekpunt. Hij heeft veel ervaring met onderhoudsprojecten en wat 
dit voor u betekent. 

  (055) 548 48 48
  i.fungo@woonmensen.nl

Spreekuur
Als de werkzaamheden beginnen, kunt u voor vragen ook terecht tijdens de 
spreekuren bij u in de buurt. We informeren u hier later nog over.

Onderpand Vastgoedbeheer
Uw contactpersonen bij Onderpand Vastgoedbeheer zijn Evelien Smeenk en 
Laurens Veldmaat. Voordat de werkzaamheden beginnen, krijgt u ook hun 
telefoonnummers. 
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Contact



Ruimte voor aantekeningen
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