
Een heerlijk thuis in Lichtenberg! Een heerlijk thuis in Lichtenberg! 

Uw huis; een comfortabel thuis.
De isolatie en ventilatie van uw woning voldoen niet aan de huidige eisen. Daar heeft u als 
bewoner last van. Vaak is ook de energierekening onnodig hoog. HEEMwonen vindt dat 
bewoners in een comfortabel, veilig en betaalbaar huis moet kunnen wonen. 
Dat geldt ook voor u. Bouwbedrijven Jongen knapt daarom uw huis op en maakt het 
energiezuiniger.  

Een warme jas
De buitenkant van uw huis knappen we op. We vervangen en isoleren de daken, isoleren de spouwmuren én de 
kozijnen worden vervangen en voorzien van extra isolerend glas. Uw woning krijgt een warme jas. 

Energie opwekken
Het dak krijgt 9 zonnepanelen. Deze wekken energie op waardoor u naar verwachting minder betaalt voor uw 
energierekening. 

Vernieuwde uitstraling van uw woning
Om het straatbeeld op te knappen reinigen we de gevels. 
De voegen worden uitgekapt en vernieuwd. 
De gevel wordt daarna vochtafstotend gemaakt.

Zo zorgen wij ervoor dat u nu én in de 
toekomst kunt blijven genieten van uw 
woning en straatbeeld. Bouwbedrijven Jongen voert 
de werkzaamheden uit en zorgt dat het project soepel en efficiënt verloopt.

In deze brochure 
vindt u informatie over de 
werkzaamheden en wat dit 
voor u betekent. U leest wat 

u van ons kunt verwachten en 
waar u bij eventuele vragen 

terecht kan. Bewaar deze 
brochure daarom goed.
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1 Tijdlijn 
Wanneer kunt u wat verwachten? Hiernaast ziet u een tijdlijn. In de loop van het project kunnen 
wij meer concrete data noemen. Bij vragen kunt u altijd bij ons terecht. 

Huiskamergesprek
Van de buitenkant zijn de huizen nagenoeg hetzelfde, maar van binnen is ieder huis weer anders. Ook iedere 
bewoner is weer anders en iedereen heeft zijn eigen vragen. Daarom komen wij bij u op bezoek. Tijdens dit 
huisbezoek leggen wij u de werkzaamheden uit. Hoe gaat alles in zijn werk en welke voorbereidingen moet u 
eventueel zelf treffen? Er wordt gekeken op welke punten uw woning afwijkt en waar uw woning extra aandacht 
behoeft. We geven bovendien een toelichting op het hele proces. Achterin deze brochure kunt u uw vragen 
opschrijven. Dit huiskamergesprek wordt gedaan door uitvoerder Ferry en duurt ongeveer een uur. Bereid u 
zelf goed voor op dit gesprek door vooraf uw vragen te noteren. 

Bezoek modelwoning
Om er zeker van te zijn dat de geplande maatregelen bij uw woning zo goed mogelijk worden uitgevoerd, maken we 
een modelwoning. In de modelwoning kunt u het resultaat van de werkzaamheden zelf ervaren. We nodigen u uit 
om de modelwoning te bezoeken. U kunt door de woning lopen om de maatregelen te zien en u kunt ons vragen 
stellen. Zodra de modelwoning gereed is, krijgt u hiervoor een uitnodiging.

Instemming
Gaat u akkoord met de voorgenomen werkzaamheden of twijfelt u nog over uw stem? Neem dan contact met ons 
op. Wij laten u graag de modelwoning nog eens zien en wij informeren u over de voordelen van de 
werkzaamheden. Alle werkzaamheden gaan door wanneer 70% van de huishoudens instemt. Op de achterzijde van 
deze brochure staan onze contactpersonen en hoe u ons kunt bereiken.
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Opruimdag
Misschien heeft u als bewoner de behoefte om van de nood een deugd te maken. Wilt u uw huis opruimen? Wilt u 
spullen die niet meer nodig zijn weg doen? Bouwbedrijven Jongen en HEEMwonen helpen u hierbij. Wij organiseren 
een opruimdag voor de bewoners. Hierover leest u verderop in deze brochure meer. 

Uitvoering werkzaamheden
Bent u klaar voor de start? Op de afgesproken dag en tijdstip starten we met de werkzaamheden om uw woning 
comfortabeler te maken. Wij laten uw woning elke dag netjes achter. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, 
leveren we uw woning persoonlijk aan u op. Vanzelfsprekend leggen wij u uit hoe de nieuwe installaties in uw 
woning werken.

Oplevering
Graag horen wij hoe u de werkzaamheden heeft ervaren. Daarom ontvangt u na afloop van de werkzaamheden een 
enquête. Wij stellen het op prijs als u de tijd neemt om de vragen te beantwoorden. Wij kunnen hiervan leren en 
kunnen zo het proces weer verbeteren voor een volgend project.
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2 De voordelen voor u …
Een comfortabele woning met een prettig binnenklimaat:
Dankzij de mechanische ventilatie, de aangebrachte isolatie en het vernieuwen van de kozijnen en 

beglazing ervaart u een optimaal binnenklimaat. 

Lagere energielasten:
Dankzij de aangebrachte isolatie in het dak, de nieuwe kozijnen met triple beglazing en de 

spouwmuren, gaat er in de winter minder warmte verloren. In de zomer houdt de isolatielaag de woning 

koeler. De woning heeft hierdoor een constantere kamertemperatuur. U hoeft dan minder te stoken. De 

energielasten gaan dan omlaag. Daarnaast wekken de zonnepanelen energie op. Dit zorgt voor 

een besparing van uw woonlasten.

Vernieuwde en frisse uitstraling van de woning:
De woning wordt aan de buitenkant goed gereinigd. Hierdoor komt de oorspronkelijke kleur van de 

steen weer mooi naar voren. Ook wordt er nieuw voegwerk aangebracht. Zo krijgt uw woning weer een 

frisse en vernieuwde uitstraling!

Een veilige woning:
Wij brengen inbraakwerende voorzieningen aan die voldoen aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig 

Wonen (PKVW). Voorbeelden zijn het toepassen van nieuw hang- en sluitwerk aan uw deuren en ramen. 

De woning krijgt geen keurmerk.
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3 Verandering in woonlasten
HEEMwonen maakt met dit project uw woning energiezuiniger. De huurprijs gaat weliswaar wat 
omhoog, maar u bespaart ook op uw energierekening. Dit betekent dat de maandelijkse (netto) 
woonlasten gelijk blijven of zelfs dalen.

Besparing verschilt per bewoner
Nadat de werkzaamheden aan uw woning klaar zijn verminderen naar verwachting uw woonlasten. Voor iedere 
bewoner zal de besparing echter verschillend zijn. Iedereen heeft immers andere stookgewoonten. Zet u de 
thermostaat bijvoorbeeld op 20 oC of op 23 oC? Bent u de hele dag thuis of stookt u alleen ’s avonds? Woont u 
alleen, met z’n tweeën, of met een gezin? Doucht u elke dag of minder vaak? Daarnaast hangt de besparing af 
van het weer. Bij strenge vorst stookt u meer dan bij een zachte winter. Ook het woningtype is van invloed. 
Woont u in een tussenwoning of in een hoekwoning? 

Huurtoeslag
Door de voorgestelde ingrepen dalen uw energielasten. De verlaging van de energiekosten weegt op tegen de 
huurverhoging. Tevens wekt u met de zonnepanelen ook energie op. 
Daarnaast krijgt u wellicht al huurtoeslag of komt u er nu wél voor in aanmerking. 
De huurverhoging wordt dan voor een groot deel vergoed vanuit de 
huurtoeslag. Of dit bij u het geval is, kunt u nakijken op 
www.toeslagen.nl. Hier kunt u vooraf een berekening maken. 
Vul de mogelijke nieuwe huur in en 
kijk wat u daar aan huurtoeslag van terug krijgt.
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De te verwachten besparing 
Bij de onderstaande berekeningen gaan wij uit van een gemiddeld verbruik. De kans dat u 
een gemiddeld verbruikt heeft is klein. Persoonlijke omstandigheden hebben veel invloed 
op uw energierekening. Zoals het woningtype, het aantal personen in uw huishouden en 
de manier waarop u met energie omgaat. 
Behalve de huur tellen de energiekosten behoorlijk mee bij uw woonlasten. Gemiddeld 
betaalt een huishouden in Nederland € 155,- per maand aan gas en elektra. Een 
gemiddeld huishouden verbruikt zo’n 1.400 m3 gas en 2.900 kWh elektra per jaar (bron: 
milieucentraal.nl). Van bewoners uit uw buurt horen we regelmatig dat ze veel meer dan 
€ 155 per maand kwijt zijn aan gas en elektra. 

In onderstaand schema ziet u de huurverhoging en de te verwachten energiebesparing.

Type woning Bruto 
huurverhoging 
per maand

Gemiddelde 
besparing op uw 
gasverbruik per 
maand

Gemiddelde 
besparing door 
opwek 
zonnepanelen per 
maand

Gemiddeld 
verschil in 
netto 
woonlasten

Tussenwoning +30 euro -35 euro ongeveer -35 euro - 40 euro

Hoekwoning +30 euro -35 euro ongeveer -35 euro - 40 euro
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4 Wat verandert aan mijn woning?
1. Vernieuwing dak 
Uw woning krijgt een geheel nieuw dak met een dikke isolatielaag en nieuwe dakpannen in de kleur antraciet. De 
schoorsteen wordt verwijderd, zodat er voldoende ruimte ontstaat voor het plaatsen van zonnepanelen. Ter 
vervanging van de schoorsteen plaatsen we een buis. We maken een zinken dakgoot en een kunststof regenpijp. 
Voor het nieuwe dak gebruiken we brandwerende materialen. Eventueel aanwezig asbest in uw dak wordt 
verwijderd (ook wel saneren genoemd). 

2. Zonnepanelen 
Het dak krijgt 9 zonnepanelen. Deze wekken energie op waardoor u naar verwachting minder betaald voor uw 
energierekening.  

3. Buitenkozijnen en beglazing 
De woning krijgt nieuwe witte kunststof kozijnen met Triple beglazing en ventilatieroosters. Deze  ventilatieroosters 
zorgen voor voldoende aanvoer van frisse lucht. Zo ontstaat een gezond binnenklimaat. Op de kozijnen zit hang- en 
sluitwerk dat voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Hierdoor wordt het voor inbrekers 
moeilijker de woning te betreden. Het woonkamerraam is nu één groot raam. De triple beglazing is te zwaar voor dit 
grote kozijn. Daarom maken we er drie ramen van. De houten kelderdeur en het kozijn vervangen we door kunststof. 

4. Gevelisolatie (oftewel spouwmuurisolatie)
De spouwmuren worden geïsoleerd met thermoparels. Dit zijn kleine korrels gemaakt van isolerend materiaal. Dit 
isolatiemateriaal wordt via kleine gaten in de buitengevel in de spouw gespoten. 
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5. Gevelreiniging
Om het straatbeeld op te knappen reinigen we de gevels. De voegen worden uitgekapt en vernieuwd. De gevel 
wordt daarna vochtafstotend gemaakt. Daar waar dat nodig is worden de muren bij de keldertrappen ook 
aangepakt volgens deze methode. De gekleurde vlakken aan de voorgevel worden geschilderd. Zo lijkt de gevel 
weer als nieuw! Daar waar het nodig is worden de keldertrappen gerepareerd. Wij vinden het belangrijk dat u uw 
kelder veilig kan bereiken.

Uitzondering bij de gevelreiniging zijn de woningen aan de Arubastraat 1 t/m 7, Arubastraat 2 t/m 10 en  de 
Bonairestraat 2 t/m 24 en 17 t/m 31
De gevels bij deze woningen aan de Arubastraat zijn nog prima in orde. Deze gevels worden niet gestraald. Daar 
waar het nodig is repareren we het voegwerk. Daarna maken we deze gevels vochtafstotend.   

6. Meterkast
Doordat we zonnepanelen plaatsen hebben we een 6-groepenkast nodig. Uw huidige groepenkast vervangen we.



Uw huis; een comfortabel thuis.
De isolatie en ventilatie van uw woning voldoen niet aan de huidige eisen. Daar heeft u als 
bewoner last van. Vaak is ook de energierekening onnodig hoog. HEEMwonen vindt dat 
bewoners in een comfortabel, veilig en betaalbaar huis moet kunnen wonen. 
Dat geldt ook voor u. Bouwbedrijven Jongen knapt daarom uw huis op en maakt het 
energiezuiniger.  

Een warme jas
De buitenkant van uw huis knappen we op. We vervangen en isoleren de daken, isoleren de spouwmuren én de 
kozijnen worden vervangen en voorzien van extra isolerend glas. Uw woning krijgt een warme jas. 

Energie opwekken
Het dak krijgt 9 zonnepanelen. Deze wekken energie op waardoor u naar verwachting minder betaalt voor uw 
energierekening. 

Vernieuwde uitstraling van uw woning
Om het straatbeeld op te knappen reinigen we de gevels. 
De voegen worden uitgekapt en vernieuwd. 
De gevel wordt daarna vochtafstotend gemaakt.

Zo zorgen wij ervoor dat u nu én in de 
toekomst kunt blijven genieten van uw 
woning en straatbeeld. Bouwbedrijven Jongen voert 
de werkzaamheden uit en zorgt dat het project soepel en efficiënt verloopt.

In deze brochure 
vindt u informatie over de 
werkzaamheden en wat dit 
voor u betekent. U leest wat 

u van ons kunt verwachten en 
waar u bij eventuele vragen 

terecht kan. Bewaar deze 
brochure daarom goed.

7. Mechanische ventilatie
Ventilatie is belangrijk voor gezonde lucht en een gezonde luchtvochtigheid in uw woning. In elke woning 
wordt steeds vocht geproduceerd. Bewoners produceren vocht door bijvoorbeeld te ademen, douchen en 
koken. Ook door het aan de lucht laten drogen van natte was ontstaat vocht in uw woning. Voor een goed 
binnenklimaat in uw woning brengen we een mechanisch CO2 gestuurd ventilatiesysteem aan.

Wat ziet u van het mechanische ventilatiesysteem in uw woning? 
De mechanische ventilatie-unit installeren wij op uw zolder. In de keuken en badkamer wordt vervuilde of 
vochtige lucht afgezogen en in de slaap- en woonkamer wordt verse lucht toegevoerd. De afvoer van lucht 
loopt via afzuigpunten en kanalen. In het plafond van de keuken en de badkamer boren wij een gat voor 
het afzuigpunt. Het kanaal van de mechanische ventilatie van de badkamer loopt over de zoldervloer. Het 
kanaal naar de keuken (vanaf de zoldervloer) werken wij uit het zicht met een koof. De koof krijgt een  
witte afwerking. Om een goede luchttoevoer te realiseren plaatsen wij in uw woning ventilatieroosters. 
Indien nodig voorzien we de badkamerdeur van een rooster en korten wij de binnendeuren in. 
Het afwerken van uw bestaande plafonds hoort niet tot onze werkzaamheden.
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5 Bewonerscommunicatie
Onze aanpak? 
Betrokken & 

helder!
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Contact met ons
Bouwbedrijven Jongen doet er alles aan om goed contact te hebben en houden met u als bewoner. 
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

# U kunt bellen met de contactpersonen. De contactgegevens vindt u verderop in deze brochure.
# U kunt op afspraak langs gaan bij de uitvoerder
# U ontvangt van ons een planning. Wilt u echter altijd snel en makkelijk op de hoogte blijven? Download 
dan de renovatieplanner-app. In deze app heeft u: 
ü Alle informatie die voor u van belang is op één plek.
ü Snel zicht op de planning van de werkzaamheden. 
ü Snel inzicht in de eventuele geluids- of stofhinder per werkdag.
ü De mogelijkheid om automatisch herinnerd te worden aan belangrijke momenten door een 

herinnerings- sms’je.
ü Een chatfunctie waarmee u snel een vraag kunt sturen aan Geertje of Ferry
Tijdens het huiskamergesprek lichten we het gebruik van de app toe en krijgt u een persoonlijke inlogcode. 
Wilt u de informatie liever op papier? Dat is ook mogelijk.



Altijd de juiste 
planning van de 
werkzaamheden

Hoeveel geluids- of 
stofhinder ga ik 

vandaag hebben?

Chatfunctie

Bent u tevreden?

Informatie die voor 
u van belang is

U wordt 
automatisch 

herinnerd aan 
belangrijke 
momenten

Alle belangrijke 
informatie op één 

plek

Snel en makkelijk op de hoogte zijn?  Gebruik de app!
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Vaste aanspreekpunten
Voordat we van start gaan willen we eerst met u kennismaken en weten hoe uw woonsituatie is.
Zo kunnen wij tijdens de uitvoering extra rekening houden met zaken die voor u belangrijk zijn.

Ferry Franken is tijdens het hele proces uw eerste aanspreekpunt. Mocht u een dringende vraag hebben en Ferry is
niet direct in de buurt, dan kunt u altijd terecht bij Geertje, onze coördinator Bewonerscommunicatie. De
contactgegevens van Ferry en Geertje vindt u verderop in deze brochure.
We doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden en het proces.

Uitvoerder
Ferry Franken

Coördinator Bewonerscommunicatie
Geertje Wanders
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6 Gezamenlijke afspraken
De werkzaamheden die wij aan uw woning uitvoeren zijn goed voorbereid. Ondanks alle
voorbereidende maatregelen geeft de verbouwing toch altijd hinder. Wij doen ons uiterste
best om geluidshinder en stofvorming te beperken, maar helemaal voorkomen kunnen we
het helaas niet.

1. Werktijden
Om de uitvoering vlot te laten verlopen hebben wij uw hulp nodig. Op de afgesproken werkdagen moet uw
woning vanaf 7.30 uur toegankelijk zijn voor onze vaklui. Mocht u op de geplande dagen niet thuis zijn, dan
kunt u met de uitvoerder afspraken maken over uw sleutel. De vaklui werken van maandag tot en met vrijdag
en starten doorgaans om 7:30 uur en stoppen omstreeks 16:15 uur. Soms zijn er onvoorziene
omstandigheden (zoals bijvoorbeeld het weer) waardoor de werkzaamheden uitlopen.
Tijdens officiële feestdagen wordt niet gewerkt.
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2. Gedragscode bouwplaatsmedewerkers
U mag van onze vaklui verwachten dat zij zich netjes gedragen tijdens de uitvoering. Wij gedragen ons als een
goede gast. Om u duidelijkheid te bieden wat u van ons mag verwachten, hebben wij een beknopte
gedragscode hiernaast opgesteld. In ruil verwachten wij dat u ons beleefd en respectvol benadert. Vindt u dat
er zaken niet volgens afspraak verlopen? Maak dit kenbaar. Gezamenlijk zoeken wij naar de meest passende
oplossing.

3. Hinder beperken
Tijdens de uitvoering doen wij ons best om hinder zo veel mogelijk te voorkomen. Onze vaklui voeren
werkzaamheden uit rondom uw woning. U zult tijdelijk last hebben van bouwgeluiden. Waar mogelijk houden
wij rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Meld deze dan tijdig bij de uitvoerder. Wij stellen ook alles
in het werk om stofvorming zoveel mogelijk te beperken. Om uw eigendommen te beschermen tegen stof
plaatsen wij een zogenaamd ‘stofschot’. Als u opmerkingen of vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met
de uitvoerder. Dan kunnen wij zorgdragen voor een snelle en zorgvuldige afhandeling.

4. Rustwoning
Als bepaalde werkzaamheden te veel hinder (geluid en stof) veroorzaken, kunt u rust vinden in de 
modelwoning aan de Heggenstraat 8. Deze woning is gezellig ingericht en voorzien van alle gemakken. Ook zijn 
er sanitaire voorzieningen. Ga er gerust een kopje koffie drinken, TV kijken of een potje kaarten met uw buren. 
De sleutel voor de woning kunt u te zijner tijd vragen bij de uitvoerder.
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5. Waardevolle spullen en schades
Onze vaklui gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke bezittingen. Daar waar we werken, dekken we de vloer af
met afdekmateriaal. Dit doen we op de eerste dag van de werkzaamheden in uw woning. We stellen alles in
het werk om stof in uw woning zoveel mogelijk te voorkomen, maar helemaal uitsluiten kunnen we dit nooit.
Om uw persoonlijke bezittingen in uw woning zo goed mogelijk te beschermen stellen wij afdekfolie
beschikbaar. U kunt hiermee – indien gewenst - meubels en andere belangrijke zaken afdekken. Wij raden u
aan om kostbare spullen tijdelijk af te dekken, op te bergen of tijdelijk buiten uw woning te bewaren.

Mocht er toch schade ontstaan aan uw eigendommen, dan vragen wij u het volgende te doen:
Meld de schade schriftelijk bij uw eigen inboedelverzekering. Verzekeraars willen dat u schade direct meldt.
Doe dit daarom in elk geval binnen 48 uur. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.
Meld de schade ook zo snel mogelijk bij de uitvoerder. Hij zal dan de schade opnemen en voor alle partijen
vastleggen wat er aan de hand is. Wij zullen met u in overleg treden welke vervolgstappen worden gezet.
Belangrijk is dat u de schade nooit herstelt voordat u deze hebt gemeld. Dit zou het opnemen van de schade
namelijk bemoeilijken. Mocht de schade zodanig zijn dat u het direct moet herstellen, overlegt u dan met de
uitvoerder.
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Voordat we van start gaan…
Tijdens de werkzaamheden kunt u in uw woning blijven wonen. We kunnen niet voorkomen dat u 
op een aantal momenten hinder ervaart. We zullen er echter wel voor zorgen dat we zo netjes 
mogelijk werken en zo snel mogelijk klaar zijn in uw woning. Wij vertellen u graag hoe u een 
bijdrage kunt leveren aan een goed en vlot verloop van de werkzaamheden aan uw woning. De 
werkzaamheden kunnen niet succesvol worden uitgevoerd zonder uw medewerking. Wij vragen u 
dan ook een aantal zaken voor te bereiden:

Zolder
Uw volledige dak wordt vernieuwd, het is daarom van belang om de zolderruimte vrij te maken. De uitvoerder zal 
afspraken met u maken over de nodige voorbereidingen.

Huisdieren
Tijdens de werkzaamheden zal regelmatig uw deur openstaan omdat onze vaklui in en uit lopen. Ook zullen we 
werkzaamheden uitvoeren die extra geluid met zich meebrengen, zoals boren en zagen. We beseffen ons dat dit 
voor uw eventuele huisdieren de nodige overlast kan geven. Daarom adviseren we u om op tijd maatregelen te 
nemen voor uw huisdier.
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Een frisse start  

zorgt voor een vlot en 

vloeiend proces!

Voordelen!
ü Hulp voor bewoners die het écht 

nodig hebben

ü Beloning voor bewoners die zelf 

voorbereidingen treffen

ü Een vlotte en prettige voorbereiding 

en dus uitvoering
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Jongen ‘Klusbewust-budget’

Wij begrijpen heel goed dat het treffen van voorbereidingen best een opgave kan zijn. Zeker als u op leeftijd 
bent, alleenstaande ouder bent of heeft te maken met een beperking. Om u hierin te ondersteunen bieden 
wij elk huishouden 2 uur hulp aan. Deze hulp is uitsluitend bedoeld voor het treffen van de 
voorbereidingen. 

Hoe werkt het?
U krijgt een Jongen KlusBewust-tegoedkaartje met een tegoed van 2 uur.
U bepaalt zelf welke hulp u nodig heeft tijdens de voorbereidingen. Na de uitvoering van de werkzaamheden 
laat u de uitvoerder het tegoedkaartje aftekenen. Per 30 minuten wordt uw kaart afgetekend.

Maakt u geen of maar gedeeltelijk gebruik van het  ‘Klus-bewust’ tegoed?  
Dan wordt uw (resterende) urentegoed uitgekeerd in de vorm van een cadeaukaart van de Gamma. Voor een 
ongebruikte kaart  krijgt u een bedrag van 80 euro én 25% korting op uw aankoop (en eventueel volgende 
aankopen met de cadeaukaart). Zo heeft u een leuk extra’tje voor bijvoorbeeld een nieuw likje verf in huis. 
Dus maak er wat moois van. U hoort later wanneer u het Jongen KlusBewust-tegoedkaartje weer kunt 
inleveren bij Geertje. 

Bewaar de kaart goed!
Bent u uw kaart kwijt? Dan vervalt helaas ook het Klus Bewust-tegoed. Dus ga er zuinig mee om en leg hem 
ergens veilig neer!
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7  Planning

18 februari tot eind maart: Huiskamergesprekken voeren met alle bewoners

Medio maart: Modelwoning gereed

Eind april: Geplande start werkzaamheden

Januari 2020: Geplande oplevering werkzaamheden (totale project)
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8  Contactgegevens

Uitvoerder Bouwbedrijven Jongen
Ferry Franken
06-13491236
ffranken@bouwbedrijvenjongen.nl

Coördinator Bewonerscommunicatie
Bouwbedrijven Jongen
Geertje Wanders
06-83160062
gwanders@bouwbedrijvenjongen.nl

Edith is projectleider en bij HEEMwonen uw vaste contactpersoon. Zij kan antwoord geven op technische 
vragen en houdt toezicht tijdens de werkzaamheden. Zij is te bereiken via (045) 645 44 44. Heeft u 
tijdens de werkzaamheden ook vragen over de leefbaarheid in de wijk? Neem dan contact op met Ad of 
Wendy. Zij zijn te bereiken via hetzelfde telefoonnummer. 

Contactpersonen Bouwbedrijven Jongen:

Contactpersonen HEEMwonen:

Projectleider                     Wijkbeheerder                    Wijkconsulente
Edith Costongs Ad Wetzels                            Wendy Schiffelers
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9  Veelgestelde vragen
ANTWOORD

Vragen over de huur 
Moet ik meer huur gaan betalen? Ja, de huurverhoging wordt €30,00 per maand
Krijg ik nu ook meer huurtoeslag? Ja, waarschijnlijk, voor het exacte bedrag kunt u een proefberekening maken op de 

website https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
Ik krijg huurtoeslag. Moet ik de huurverhoging doorgeven bij de 
belastingdienst?

Dat moet u zelf doorgeven.

Mijn huur wordt door een instantie betaald. Moet ik de huurverhoging zelf 
aan hun doorgeven?

Ja, dat moet u zelf doen.

Ik heb een bewindvoerder. Moet ik de huurverhoging doorgeven. Heemwonen informeert de bewindvoerder.
Ik heb al zonnepanelen via Zonnig Limburg en betaal hiervoor een 
huurverhoging. Krijg ik dan toch een huurverhoging van €30,00

De huidige pv panelen worden vervangen door nieuwe panelen en de 
huurverhoging wordt verrekend met de nieuwe huurverhoging.

Krijg ik ook een overlast vergoeding? Ja, voor het water en stroomverbruik, voor extra poetsen en kleine herstellingen, de 
hoogte is €250.

Vragen over de voorbereiding van werkzaamheden
Wie haalt mijn rolluiken of zonnescherm van de gevel en plaatst ze terug? Bouwbedrijven Jongen de- en hermonteert uw rolluiken en/of zonnescherm. 
Ik heb een satellietschotel die ik graag terug wil plaatsen na de 
werkzaamheden. Kan dat?

Een satellietschotel mag u niet aan de nieuwe gevel of het dak monteren. Verdere 
informatie vindt u in de folder klussen en verbeteren op de website van 
HEEMwonen.

Ik heb een buitenkraan. Die wil ik graag terug na de werkzaamheden. Kan 
dat?

Een buitenkraan kan - als deze nog in goede staat is - worden teruggeplaatst. Vooraf 
wordt samen met u de staat beoordeeld.

Kan ik afdekmateriaal van Jongen krijgen? Op verzoek leveren wij u gratis afdekfolie. 
Ik kan niet alles zelf sjouwen of (de)monteren. Wie kan mij helpen? We gaan er vanuit dat u alles zelf regelt met familie, vrienden of buren. Ook kunt u 

het Klus-Bewust Budget hiervoor inzetten.
Kan er schade ontstaan aan mijn eigendommen? U wordt vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden en de te treffen 

voorbereidingen. Treft u géén voorbereidingen en als gevolg daarvan ontstaat er 
schade, dan bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. Op het moment dat er schade is, 
kunt u dit melden bij de uitvoerder.

Moet ik alles van mijn gevels af halen? Ja. Haal alles wat aan de gevels is bevestigd weg.  
Moet ik mijn gordijnen weg halen? Ja. Haal de raambekleding weg en berg deze tijdelijk op een veilige plek op. De rails 

– indien deze niet op het kozijn gemonteerd zijn - kunnen gewoon blijven zitten.
Moet ik voorbereidingen in mijn tuin treffen? In verband met het plaatsen van het steiger vragen we u het groen dat tegen de 

gevel staat (ca.  1,5 meter t.o.v. de gevel) te verwijderen.
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Vragen tijdens werkzaamheden
Wordt de vochtproblematiek in de kelders ook 
aangepakt? 

Ja, per woning wordt naar de oorzaak gezocht en een passende maatregel getroffen. 

Wanneer is mijn woning aan de beurt? U krijgt ruim van te voren de exacte uitvoeringsplanning te horen.
Komt er een steiger in de tuin? Ja, er komt een steiger in de voor- en achtertuin. Deze zal ongeveer één meter breed zijn.

Kan ik tijdens de renovatie in mijn woning blijven? Ja. U kunt tijdens de werkzaamheden gewoon in uw woning wonen. In verband met de veiligheid is het 
echter wel van belang om altijd de aanwijzingen van de uitvoerder op te volgen.

Ik ben overdag werken. Kan ik de sleutel aan de 
uitvoerder geven?

Wij vinden het prettiger als u thuis bent. Lukt dit niet? Regel iemand anders die bij u thuis kan.

Wat zijn de standaard werktijden? De werktijden van Jongen zijn op werkdagen tussen 7:30 uur en 16:15 uur. Door omstandigheden 
kunnen hier soms uitzonderingen op zijn.

Ik werk met diensten en slaap overdag. Hoe wordt 
hiermee om gegaan?

De montageplanning wordt ruim van tevoren bekend gemaakt. Wellicht kunt u uw diensten hier op 
aanpassen

Wat moet ik met mijn huisdieren doen tijdens de 
werkzaamheden?

Het is onvermijdelijk dat er wat geluidsoverlast zal zijn tijdens de werkzaamheden. Ook zal wat vaker 
dan normaal de buitendeur openstaan. Het is dus zaak uw huisdieren goed in de gaten te houden.

Moet ik altijd mijn ramen en deuren dicht houden? Tijdens de gevelwerkzaamheden dient u uw ramen dicht te houden. Bij de andere werkzaamheden is 
dit niet nodig. 

Moet ik extra poetsen tijdens de werkzaamheden? Uw woning opknappen zonder stof te maken gaat ons niet lukken, ook niet als alles zo goed mogelijk is 
afgedekt. Een keer extra poetsen is onvermijdelijk. 

Overige vragen
Wat is een mechanische ventilatie? Mechanische ventilatie zorgt ervoor dat uw huis constant wordt voorzien van verse lucht. Door middel 

van een speciale ventilator zorgt de mechanische ventilatie ervoor dat de vervuilde lucht in uw huis 
naar buiten wordt afgevoerd. Op de ventilator zijn luchtkanalen aangesloten die meestal te vinden zijn 
in de badkamer en in de keuken. Via deze luchtkanalen wordt vervuilde lucht afgezogen. Dit gebeurt 
veelal via afzuigventielen die in het plafond zijn aangebracht. 
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