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informatie grootonderhoud 

Oude Haven 57—74 en Oude Haven 29—55 
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Inleiding 

Vorig jaar hebben we u benaderd voor een woonbelevingsonderzoek omdat we aan uw woongebouw 

grootonderhoud laten uitvoeren. Daarna hebben we onder alle bewoners vier bewonersadviseurs 

geworven die de afgelopen maanden samen met ons en de aannemer (Hemubo) hard gewerkt 

hebben aan het uitwerken van een onderhoudsproject dat oplossingen biedt voor de meeste 

knelpunten die uit het woonbelevingsonderzoek naar voren zijn gekomen. 

 

Met de start van de bewonersinformatiebijeenkomst gaan we samen met u de volgende 

voorbereidingsfase in. We willen u betrekken bij dit onderhoudsproject en goed informeren en 

voorbereiden op alles waar u mee te maken krijgt bij de uitvoering van het onderhoud.  

Mocht u na het lezen van deze brochure en het bijwonen van de informatieavond nog tips, 

opmerkingen of vragen voor ons hebben, dan horen we dat graag.  

 

Wat gaan we doen?  

Tijdens dit project worden verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd:  

 Noodzakelijk onderhoud 

Verplicht onderhoud om de kwaliteit van uw woongebouw te waarborgen 

 Verbeteringen en veranderingen 

Hiervoor vragen we uw toestemming  

 Energie- en milieubesparende maatregelen  

Hiervoor vragen we uw toestemming en deze maatregelen voeren we uit tegen een 

huurverhoging en verhoging van de servicekosten met een woonlastenwaarborg 
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Overzicht van (noodzakelijke) werkzaamheden  

Werkzaamheden die gratis (verplicht) worden uitgevoerd 

 Vervanging van de kozijnen (inclusief vensterbank en aftimmering rondom kozijn)  

￮ Nieuwe kunststofkozijnen met HR++glas met deur en draai/kiepramen en ventilatieroosters. 

Deuren en draai/kiepramen hebben hang-en-sluitwerk met inbraakwerendheidsklasse  

￮ Asbestsanering van de asbesthoudende panelen in de huidige kozijnen aan balkonzijde. 

 Vervanging spouwankers 

Spouwankers worden aangebracht om de buiten- en binnenmuur met elkaar te verbinden, zodat 

een stabiele constructie ontstaat. 

 Gevelisolatie (inclusief vervanging hemelwaterafvoeren). 

De buitengevel van het gebouw wordt voorzien van een dikke isolatielaag en afgewerkt met een 

pleisterlaag en steenstrips. Hierdoor krijgt het gebouw een andere uitstraling 

 Betonherstel en dichten openstaande kieren 

De betonnen gevelbanden en betonnen drempels van de garages worden hersteld. De kieren 

aan de onderzijde van de balkonvloeren worden dicht gemaakt om ongedierte te voorkomen 

 Vernieuwing liften 

De huidige liften worden vervangen voor brancardtoegankelijke liften met stoel 

 Vervanging hekwerk van balkon en galerij 

We plaatsen nieuwe aluminium lamellenhekken met glaspanelen.  

 Schilderwerk en vervanging boeidelen garages 

￮ Buitengevelkozijnen bergingen 

￮ Garagedeuren en kozijnen van de garagedeuren 

￮ Stalen deuren 

￮ Betonnen gevelbanden 

￮ Plafonds balkon en galerijen 

￮ Binnenzijde trappenhuizen 

 Vervanging glas in de berging (door glas met een rooster) 
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Overzicht van veranderingen en verbeterwerkzaamheden 

De werkzaamheden voor veranderingen en verbeteringen van het gebouw en de woningen voeren we 

uit na instemming van 70 procent  van de bewoners. U hoeft hier niet extra voor te betalen.  

 

 Ophogen galerijen en balkons (verbetering toegankelijkheid) 

 Vervanging noodtrappen (door een ronde (spil)trap) 

 Entreevernieuwing 

De entree wordt groter, inclusief opstel- en oplaad stations voor scootmobiels en elektrische 

fietsen. De kozijnen worden vervangen, de postkasten worden vernieuwd en de huidige intercom 

wordt vervangen door een videofoon. De begane grondvloer wordt opnieuw betegeld.  

 Brandwerende maatregelen  

Brandwerend materiaal wordt aangebracht aan leidingen in het plafond van de bergingen. 

 

 

Veranderingen 

De kozijnen van de woning worden compleet vervangen door een ander kozijn, voorzien van draai/

kiepramen, deze isoleren meer dan de huidige kozijnen. De indeling van het kozijnen wijken iets van 

die van de oude kozijnen. Uw gebouw krijgt door de nieuwe kozijnen, kleuren, gevelbekleding, en 

balkon- en galerijhekken een totaal nieuw uiterlijk.  
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Overzicht van energiebesparende werkzaamheden 

Energiebesparende en comfortverhogende werkzaamheden die we uitvoeren na instemming van u.  

Wij nemen de helft van deze investering voor onze rekening. We vragen ook een bijdrage van u: in 

een huurverhoging en in een verhoging van de servicekosten. De verhoging heeft een 

woonlastenwaarborg: u betaalt niet meer dan de verhoging, u gaat er  niet op achteruit!  

 

Onder energiebesparende maatregelen vallen gedeeltelijk ook de gevelisolatie en de 

kozijnvervanging. Deze zorgen voor een comfortabel klimaat waardoor u minder hoeft te stoken. 

Daarnaast worden ook de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 Isolatie plafonds bergingen, garages onder het gebouw en kruipruimte 

 Plaatsen van zonnepanelen, zes panelen per woning 

 

Isolatie plafonds bergingen, garages onder het gebouw en kruipruimte 

De plafonds van de bergingen en de garages worden voorzien van isolerende platen en de kruipruimte 

van isolerende pur waardoor de vloer van de woningen erboven (eerste verdieping) geïsoleerd wordt.  

Hierdoor ervaart u warmtecomfort in de woning waardoor u minder hoeft te verwarmen en het 

gasverbruik afneemt.  

 

Wat betekent dit precies voor u?  

 Huurverhoging van € 10 per maand, 

 Verlaging servicekosten (warmtelevering) € 10 per maand.   

Kortom: u gaat er niet op achteruit! 

 

Een jaar na afloop van het project berekenen we de daadwerkelijke besparing.  

Bespaart u meer? Dan mag u dat voordeel houden.  

Bespaart u minder? Dan passen we het voorschot aan.  
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Overzicht van energiebesparende werkzaamheden 

Plaatsen van zonnepanelen, zes panelen per woning 

We verlagen uw energielasten door onze woningen te verduurzamen. We investeren alleen in 

duurzaamheidsmaatregelen als we lagere kosten voor u kunnen garanderen.  

 

Wat betekent dit voor u?  

Uw voordeel is berekend op 10 euro per maand. Daarnaast draagt u samen met Patrimonium bij aan 

de klimaatdoeleinden waarbij minder van schadelijke stoffen worden uitgestoten.  

 

De zonnepanelen plaatsen we tegen verhoging van de servicekosten met een woonlastenwaarborg. 

Stichting Energieke Regio heeft op verzoek van Patrimonium berekend wat de kostenverhoging en de 

gemiddelde besparing op  elektraverbruik voor u betekent 

Prognose besparing op elektra     € 25  per maand. 

Verhoging servicekosten door zonnepanelen  € 15  per maand 

Uw gemiddelde verwachte besparing    € 10   per maand  

 

De verlaging van uw voorschot kunt u bespreken met uw energieleverancier zodra de zonnepanelen 

zijn aangesloten (na oplevering van de onderhoudswerkzaamheden). U kunt dan al meteen 

gebruikmaken van uw besparing.  
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Woonlastenwaarborg 

De besparingen worden berekend over het gemiddelde verbruik van alle huurders van de vier 

woongebouwen.   

 

Isolatie plafonds bergingen, garages onder het gebouw en kruipruimte  

Na een jaar worden de werkelijke gemiddelde besparingen, door het uitvoeren van de 

energiebesparende maatregelen, beoordeeld. 

 

Is de gemiddelde besparing meer dan € 10, dan verlagen we  nogmaals de servicekosten.  

Het verschil ontvangt u terug via de jaarlijkse afrekening servicekosten.  

Is de gemiddelde besparing minder, dan wordt de huurverhoging verlaagd naar het werkelijk 

bespaarde bedrag en de servicekosten aangepast. 

 

Zonnepanelen 

Een jaar nadat de zonnepanelen in werking zijn, bekijken we de daadwerkelijke productie van energie. 

Ook hier geldt dat als de gemiddelde besparing lager is dan € 15 dan wordt het voorschot van de 

servicekosten voor zonnepanelen aangepast. 

 

Bij herziening van de salderingsregeling* wordt de verhoging van de servicekosten voor zonnepanelen 

herzien.  Na 10 jaar wordt uw bijdrage via de servicekosten aangepast conform de regels die de 

huurcommissie daarvoor heeft opgesteld.  

 

De woonlastenwaarborg garandeert dat u, door de zonnepanelen en energetische verbetering, er qua 

woonlasten niet op achteruit gaat. 

 

* Meer informatie: www.consuwijzer.nl/energie/duurzame-energie/teruglevering/wat-is-salderen 
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Wees goed voorbereid 

De medewerkers van Hemubo gaan zorgvuldig met uw spullen om. Tijdens de werkzaamheden in uw 

woning dekken zij de vloer tot circa 1 meter uit de gevel af om schade zoveel mogelijk te voorkomen. 

Aan het einde van de dag ruimen zij hun werkplek bezemschoon op en zorgen ieder geval dat de 

gevel wind- en waterdicht en afsluitbaar is.  

 

Wat kunt u verwachten?  

De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn ingrijpend. U ervaart ongetwijfeld ook overlast door de 

werkzaamheden, maar uiteraard doen we ons best om de overlast tot een minimum te beperken.  

De gebouwen worden gedurende de onderhoudswerkzaamheden volledig in de steigers gezet, er 

komt stof vrij en u zult geluidsoverlast ervaren. Tijdens de werkzaamheden in de bergingen wordt de 

verlichting tijdelijk verwijderd en later weer teruggeplaatst. De bouwplaats neemt een deel van de 

parkeervakken in beslag en er lopen continue mensen door en om het gebouw heen.  

We vragen om uw begrip hiervoor. We begrijpen ook dat we nogal wat van u vragen. Merkt u dat de 

overlast voor u echt onacceptabel wordt? Neem dan direct contact op met onze sociaal projectleiders 

Margit Don of Corry van den Berg.  

 

Kozijnvervanging 

Het kan zijn dat uw huidige raambekleding (zoals (rol)gordijnen, vitrages, luxaflex of lamellen) na de 

vervanging van de kozijnen niet meer passen. Het aanpassen van uw raambekleding komt voor uw 

eigen rekening. Er wordt een plint aangebracht om de aansluiting tussen het kozijn en de bestaande 

wandbekleding af te werken. U kunt deze plint zelf in de gewenste kleur verven. 

 

Tegemoetkoming 

Na afronding van de werkzaamheden ontvangt u van ons een kleine tegemoetkoming van € 100 voor 

mogelijke onkosten.  
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Wat verwachten we van u? 

Uw voorbereiding voordat de werkzaamheden starten 

Tijdens het huisbezoek van de aannemer bespreekt hij met u wat er precies vrij gemaakt moet worden 

in de woning en op de galerij en het balkon. In het algemeen vragen wij u: 

• De ruimtes bij de voor- en achtergevels tot ongeveer 1,5 meter uit de gevel vrij te maken. Zowel 

 binnen als buiten (denk bijvoorbeeld aan meubels, lampen, raambekleding en planten). 

• Het zonnescherm aan de buitengevel te verwijderen.  

 Patrimonium heeft afgesproken met Hemubo dat zij dat ook voor u kunnen doen. Nadat de 

 werkzaamheden klaar zijn plaatsen zij de zonneschermen weer aan de gevel. Ondanks dat 

 Hemubo zorgvuldig met uw zonnescherm om gaat kunnen gebreken optreden tijdens het (de)

 monteren van het scherm. Dit is voor uw eigen risico, daar geeft u vooraf toestemming voor. 

• Uw meubels goed af te dekken en de deuren in uw woning te sluiten vanwege stof   

 Voor de start van de werkzaamheden krijgt u plastic folie van Hemubo voor het afdekken. 

• Uw waardevolle spullen goed op te bergen. 

• De berging leeg te maken voordat de isolatiewerkzaamheden starten.  

 Hemubo levert een alternatief om uw spullen tijdelijk veilig en netjes te stallen.  

 

Hulp nodig? 

Hebt u moeite met de voorbereidingen en lukt het u niet samen met uw buren, familie of vrienden?  

Neem dan contact op met onze sociaal projectleiders dan zoeken zij met u naar een oplossing. 

 

Uw aanwezigheid tijdens de werkzaamheden 

Er zijn een aantal momenten dat het prettig is als u thuis bent tijdens het onderhoudsproject, namelijk 

als werkzaamheden in of aan uw woning gepland zijn. Ook als de werkzaamheden klaar zijn kunnen 

nog onvoorziene werkzaamheden moeten worden afgerond.  

Kunt u niet zelf aanwezig zijn? Zorg dan in ieder geval dat de werklieden toegang kunnen krijgen tot 

uw woning.  
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Extra informatie 

Bouwplaats en bouwroute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werktijden 

De werktijden zijn van 7 uur tot kwart over 4.  

 

Schademelding 

Hebt u schade? Meldt dit direct (of in ieder geval binnen 24 uur) aan de uitvoerder van Hemubo. 

Samen met u bekijkt hij op welke wijze hiermee wordt omgegaan. Is er na de werkzaamheden nog 

steeds een beschadiging, dan wordt dit in overleg met u gerepareerd of vergoed. Schade die ontstaat 

omdat u zich niet houdt aan bovenstaande maatregelen, komt niet voor vergoeding in aanmerking.  
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Extra informatie 

Oplevering 

Nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, inspecteert de uitvoerder van Hemubo, met een 

opleverformulier de woning, eventueel samen met onze opzichter Marcel Berkenpeis. Uw 

opmerkingen en mogelijke punten die (nog) niet naar voldoening zijn afgerond worden hierop vermeld. 

Als er nog punten moeten worden uitgevoerd, wordt dit persoonlijk met u besproken. De 

werkzaamheden worden hierna officieel opgeleverd en het formulier wordt door u, de aannemer en 

Patrimonium ondertekend.  

 

Gebreken 

Ontstaan na de oplevering gebreken, dan kunt u contact opnemen met Patrimonium. Vindt u tijdens de 

uitvoering dat werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd, dan kunt u dit melden bij onze opzichter 

Marcel Berkenpeis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: Houdt uw huisdieren buiten bereik van de vertrekken waarin gewerkt wordt.  
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Planning 

Hieronder vindt u een globale planning van de onderhoudswerkzaamheden. De planning kan 

gedurende het project afwijken vanwege onvoorziene gebeurtenissen of door slechte 

weersomstandigheden.  Gedurende het project informeren we u over de werkzaamheden en de 

concrete planningen, met name als de werkzaamheden in en aan uw woning plaatsvinden. 

 

 Maart    Informatieavond 

 

      Huisbezoek van de uitvoerder van Hemubo 

      De uitvoerder, Maarten Kuyt bekijkt de situatie van uw woning en wat 

      ervoor nodig is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Vindt u 

      het fijn als de sociaal projectleider ook aanwezig is? Dan kunt u dit 

      doorgeven! 

 

 

 Juni     Start van de onderhoudswerkzaamheden 

      Van Hemubo ontvangt u een planning waarop u precies kunt zien  

      wanneer welke werkzaamheden worden uitgevoerd 

 

 

 Voorjaar 2019   Oplevering en einde onderhoudsproject 

      Als de werkzaamheden in uw woning gereed zijn dan worden deze 

      samen met u opgeleverd. De werkzaamheden zijn pas afgerond  

      nadat u, wij en de aannemer de opleverlijst hebben ondertekend en  

      de eventuele restpunten naar tevredenheid zijn afgehandeld. De  

      werkzaamheden aan de buitenzijde van de woning worden per  

      woongebouw opgeleverd. 
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Bij wie kunt u terecht met vragen?  

Bewonersadviseurs Oude haven  

De bewonersadviseurs zijn betrokken bij de voorbereiding, de selectie van de aannemer en zij zijn 

voor ons het eerste aanspreekpunt. De bewonersadviseurs komen op voor uw belangen, zij geven 

advies bij de besluitvorming over bewonersgevoelige onderwerpen. Hebt u vragen? Dan kunt u de 

adviseurs aanspreken.  

De adviseurs zijn: Gerda Boeren, John van Hoek, Bas Bijl, Greta Kelder en Rien van der Hoek.  

 

Stichting Energieke regio 

Krijn Ratsma van Stichting Energieke Regio is als onafhankelijk adviseur betrokken bij dit project om te 

kijken hoe we de woonlasten kunnen verlagen door onze woningen energiezuiniger te maken. 

Patrimonium Barendrecht investeert in energiebesparing en vraagt slechts een deel van de besparing 

op de energierekening terug aan de huurders. Voor u leveren de verduurzamingsmaatregelen ook 

extra comfort op. Stichting Energieke Regio bekijkt de voorgestelde energieverbeteringen, berekent de 

verwachtte besparingen en geeft vorm aan de woonlastenwaarborg. 

Contactgegevens Krijn Ratsma    M  06-53 63 90 99 

         E  info@energiekeregio.nl 

 

Hemubo 

De hoofdaannemer voor dit project is Hemubo Almere B.V. Zij hebben al jaren ervaring met 

grootonderhoudsprojecten. Een van de uitvoerders is Maarten Kuyt. Hij is vanaf maart één van de 

aanspreekpunten als het gaat om de werkzaamheden tijdens dit project.  

Contactgegevens Maarten Kuyt    M  06-30 20 60 22 

         Bereikbaar van 7.00 uur -16.15 uur 
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Bij wie kunt u terecht met vragen?  

Patrimonium Barendrecht 

Onze opzichter, Marcel Berkenpeis, stuurt Hemubo aan en houdt toezicht op de kwaliteit van de 

uitvoering en de werkzaamheden. U kunt bij de opzichter terecht als u niet tevreden bent met de 

werkzaamheden van Hemubo en u er met hen niet uitkomt. Na afloop is de opzichter 

steekproefsgewijs aanwezig bij opleveringen. 

Onze sociaal projectleiders, (Margit Don en Corry van den Berg) zijn verantwoordelijk voor de 

informatie gedurende het project. U kunt contact met hen opnemen als u iets met hen wilt bespreken, 

zoals: 

 Persoonlijke omstandigheden waardoor tijdelijk geen werkzaamheden uitgevoerd kunnen 

worden aan uw woning 

 Klachten waar u met de aannemer en de opzichter niet uit komt  

 Sociale begeleiding bij bijzondere situaties  

 Bespreken van de werkzaamheden 

 

Contactgegevens Marcel Berkenpeis  M  06-10 23 11 30 

        E  m.berkenpeis@patrimoniumbarendrecht.nl 

        Telefonisch bereikbaar van 8.30 uur –9.30 uur 

 

Contactgegevens Margit Don   T  (0180) 55 59 30 

        E  m.don@patrimoniumbarendrecht.nl 

        Telefonisch bereikbaar van 8.00 uur – 16.30 uur (ma-do)  

         

Contactgegevens Corry van den Berg  M  (0180) 55 59 20 

        E  c.vandenberg@patrimoniumbarendrecht.nl 

        Telefonisch bereikbaar van 8.30 uur –17.00 uur 

        Op vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur  
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