Voor de bewoners van Vaarvonder,
Hopakker en Turfveld

Onderhoud en verbetering
49 woningen
Vught

VOORWOORD

S TA P P E N P L A N

In dit boekje nemen we u stap voor stap mee. Hieronder ziet u de

Beste bewoner,
Verschillende bewoners uit uw buurt gaven aan last te hebben van vocht- en tochtproblemen
in de woning. Omdat uw woning toe is aan onderhoud, willen we deze problemen voor u
oplossen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u comfortabel en betaalbaar woont. En dat
uw woning bijdraagt aan een gezond (leef)klimaat. We voeren noodzakelijk onderhoud uit en
ook enkele verbeteringen. Zo blijft uw woning in een goede staat. Daarnaast willen we een
aantal werkzaamheden uitvoeren die uw woning energiezuiniger en comfortabeler maken. In dit
verbetervoorstel vertellen we u meer over de werkzaamheden, planning en bij wie u terecht kunt
met vragen. Zodat u als bewoner weet waar u aan toe bent. Hebt u na het lezen van dit boekje
vragen? Neem dan contact met ons op. Achterin dit boekje staan de contactpersonen.

route die we samen met u willen bewandelen.

Stap 1 - De werkzaamheden
In dit boekje leest u welke werkzaamheden wij voorstellen om uit te voeren
aan uw woning. Dit zijn zowel verplichte onderhoudswerkzaamheden, als enkele
verduurzamingsmaatregelen aan uw woning. Voor deze verduurzamingsmaatregelen, hebben wij uw akkoord nodig.

Stap 2 - Akkoordverklaring
We vragen u of u akkoord gaat met de
werkzaamheden en of u de akkoordverklaring wilt ondertekenen.

We maken uw woning comfortabel en energiezuinig.

Door de verbeteringen aan uw woning bespaart u bij gelijk gebruik op uw woonlasten.

Stap 3 - Toelichting op de uitvoering
Vlak voor de start van de werkzaamheden komt de teamleider van Caspar de Haan
bij u langs. Hij neemt alles nog eens met u door. U krijgt van hem een planning.
Zo weet u precies wanneer de werkzaamheden in uw woning plaatsvinden
en wat dit voor u betekent.

Stap 4 - Start werkzaamheden
Wat betekent het uitvoeren van de
werkzaamheden voor u?

U betaalt geen huurverhoging.

De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2022.

De werkzaamheden aan uw woning duren ongeveer 3 werkdagen. Daarnaast voeren
we werkzaamheden uit aan de berging.

Stap 5 - Afronding werkzaamheden
Als de werkzaamheden klaar zijn, komt de teamleider bij u langs om te bespreken
of alles naar wens is verlopen. Eventuele opleverpunten worden dan opgepakt.
Ook vraagt hij of u een korte vragenlijst wilt invullen over uw ervaringen met de
werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden ontstaat overlast (zoals geluid en stof). We houden zoveel
mogelijk rekening met uw situatie en doen er alles aan de overlast te beperken.

Tijdens de werkzaamheden kunt u in uw woning blijven wonen.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.
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Belangrijke informatie tijdens de werkzaamheden
Hebt u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u altijd contact opnemen met Angelique Hoksbergen.
U vindt haar contactgegevens op pagina 9 van dit boekje.
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S TA P 1

De werkzaamheden
Voor het verbeteren van uw woning betaalt u
geen huurverhoging. Na de werkzaamheden
hebt u een zuinigere en comfortabelere woning.
U heeft mogelijk wat overlast van de steigers
rondom uw woning. De vaklieden op de steigers
zorgen voor een inbreuk op uw privacy.

We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het voorbereiden
van een goed en duurzaam voorstel. Hieronder leest u welke
werkzaamheden wij voorstellen om bij u uit te voeren.
Verduurzaming
Om de verduurzamingsmaatregelen te kunnen uitvoeren,
moet minimaal 70% van de bewoners akkoord gaan met het
onderstaande voorstel. Hierover leest u meer in het hoofdstuk
‘Stap 2 - Akkoordverklaring’.
1 	We plaatsen HR++ glas in de bestaande kozijnen aan de vooren achterzijde van de begane grond. Boven de voordeur
plaatsen we ook HR++ glas. In het nieuwe glas aan de
achterzijde zit een ventilatierooster.
2 	We vervangen de houten multiplex klepramen boven het
raam (voor- en achtergevel) door vast HR++ glas.
3 	U krijgt een nieuwe, geïsoleerde voordeur met
driepuntssluiting. U kunt kiezen uit drie verschillende
typen voordeur. Wilt u de keuze van uw nieuwe voordeur
doorgeven op de bijgevoerde akkoordverklaring?
4 	We schilderen de kozijnen van de eerste verdieping in een
lichtere kleur dan nu ( RAL 7000 ). Hierdoor hebben de
kozijnen minder onderhoud nodig en zien de woningen er
lichter uit. We kijken de dakgoten na en herstellen deze
waar dat nodig is.
Onderhoud
Deze werkzaamheden voeren we bij alle woningen verplicht uit.
5 	Houtrotherstel aan de houten kozijnen, ramen en deuren
(waar nodig).
6 	We schilderen de kozijnen, ramen, deuren en de houten
panelen van uw woning.
7 	De goten worden gecontroleerd en hersteld waar nodig.

Ook is er sprake van geluidsoverlast. In verband
met stof vragen we u uw spullen af te dekken.
U kunt afdekfolie krijgen van onze teamleider.
Voor de werkzaamheden aan de gevel moeten
eventuele zonwering of rolluiken weg gehaald
worden.
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Werkzaamheden aan uw berging:
9 	We vervangen de houten delen van de berging.
10 We vervangen de goten en de regenpijp.
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S TA P 3

Toelichting op de uitvoering
Vlak voor we met de werkzaamheden starten, komt de
teamleider van Caspar de Haan bij u op bezoek. Hij neemt de
planning met u door en u krijgt de definitieve datum waarop
we aan uw woning beginnen.
Ook laat de teamleider zien:
•	Welke plekken u in uw woning vrij moet maken.
• 	Welke zelf aangebrachte voorzieningen u eventueel
moet weghalen.
• Welke spullen u het beste af kunt dekken. U krijgt
daarvoor afdekfolie van ons.

S TA P 2

De akkoordverklaring

Tip: Denk ook aan uw huisdier! Is uw huisdier gevoelig
voor drukte en/of stress? Misschien heeft uw huisdier dan
een tijdelijk ander onderkomen nodig. Zorgt u ervoor dat
uw huisdier niet in de ruimte is waar wij werken?

Wij vinden het belangrijk dat de bewoners net zo enthousiast zijn
over de verduurzamingswerkzaamheden als wij. Daarom willen
we dat minimaal 70% van de bewoners akkoord gaat met ons
verbetervoorstel.
We hopen natuurlijk dat alle bewoners akkoord gaan en dat
we de 100% behalen. Als we minimaal 70% draagvlak hebben,
voeren we de werkzaamheden bij iedereen uit. Als we geen 70%
draagvlak halen, voeren we alleen het verplichte onderhoud uit.
De verduurzaming van de woningen gaat in dat geval niet door.
Gaat u akkoord? Dan kunt u de bijgevoegde Akkoordverklaring
invullen en naar ons terugsturen in bijgevoegde antwoordenvelop.
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S TA P 4

Start werkzaamheden
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden hebben we werkruimte
nodig. We vragen u ervoor te zorgen dat we ongehinderd kunnen
werken op de plekken die we met u doornemen. Hieronder leest u
wat dat inhoudt.
Wat is voor u belangrijk om te weten
• Dagplanning
	Op de persoonlijke dagplanning die u van
ons krijgt, ziet u precies wanneer we bij u
aan het werk zijn.
• Toegang tot uw woning
	Op de dagen dat we bij u binnen moeten
zijn, is het belangrijk dat we binnen kunnen.
Bent u niet thuis? Dan kunt u altijd de
sleutel bij de buren of bij de teamleider
achterlaten.
• Werkruimte
Overal waar we werken, hebben we
werkruimte nodig. Wilt u ervoor zorgen
dat we voldoende ruimte hebben om
onze werkzaamheden goed uit te kunnen
voeren? En dat uw persoonlijke spullen
afgedekt zijn? U kunt afdekfolie krijgen
van de teamleider.

Overlast
De werkzaamheden brengen enige overlast
met zich mee. Voor het uitvoeren van de
werkzaamheden aan de buitenkant van de
woning, plaatsen we een steiger rondom uw
woning. U kunt uw woning dan gewoon via
de voor- en achterdeur bereiken. Sommige
werkzaamheden zorgen voor stof- en
geluidsoverlast. Ook komt er bouwverkeer in
de buurt. Er staan meer auto’s geparkeerd en
op sommige parkeerplaatsen staan containers.
We doen ons uiterste best de overlast zoveel
mogelijk te beperken. Bij het inrichten van de
werkplaats houden we hier al zoveel mogelijk
rekening mee.
Schade
Het kan zijn dat er schade aan uw woning
ontstaat tijdens de werkzaamheden. Het is
belangrijk dat u dit altijd schriftelijk aan ons
meldt. Neem in geval van schade ook binnen
een dag contact op met onze teamleider.
Hij komt binnen twee werkdagen bij u langs
om de schade te bekijken en vult met u een
schadeformulier in. Als u te lang wacht met het
melden van de schade is de oorzaak lastiger te
achterhalen.

Onze werktijden
Tijdens de werkzaamheden zijn er
werklieden in en aan uw woning aan
het werk. De werklieden werken van
ongeveer 7.30 tot 16.15 uur.
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B E L A N G R I J K E I N F O R M AT I E

Belangrijke informatie
tijdens de werkzaamheden
Corona
We starten de werkzaamheden naar verwachting
in het voorjaar van 2022. We kunnen niet goed
inschatten wat de gevolgen van corona op
dat moment zijn. Corona speelt wel een rol in
de voorbereiding. Het is daarom lastig om de
werkzaamheden nu al goed te plannen. We
volgen voortdurend de richtlijnen van het RIVM en
hebben zelf strenge protocollen. Die beschermen
niet alleen u, maar ook onze medewerkers. In
de protocollen beschrijven we precies op welke
manieren we rekening houden met hygiëne,
veiligheid en afstand. We overleggen altijd vooraf
met u of u geen gezondheidsklachten heeft. Ook
geven we duidelijk aan waar we in uw woning
werken en waar u wel of niet mag komen. Houdt
u zich alstublieft aan de instructies van onze
medewerkers. Uw gezondheid staat voorop!

Natuurlijk willen we de werkzaamheden aan
uw woning zo prettig mogelijk laten verlopen.
Om u tijdens dit project zo goed mogelijk te
ondersteunen, staan de volgende mensen
voor u klaar:
		
Angelique Hoksbergen
		Woonconsulent
Charlotte van Beuningen
		
T. 073 200 8031
		E.	a.hoksbergen@
charlottevanbeuningen.nl
		
		
		
		
		

Maikel van Rhee
Teamleider
Caspar de Haan
T. 040 250 1999
E. maikelvanrhee@caspardehaan.nl
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NOTITIES

Noteer hier alvast
uw vragen

10

11

Charlotte van Beuningen
Het werk van woonstichting Charlotte van Beuningen gaat over het wonen en de woonomgeving
van mensen. Hierbij hebben we oog voor mensen, zijn we betrokken en zelfstandig. We kennen onze
huurders en de huurders kennen ons. Woonstichting Charlotte van Beuningen kiest er heel duidelijk
voor om er te zijn voor de mensen die voldoen aan de inkomensgrens of die om andere redenen niet
zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Onze focus ligt op Vught waar de meeste van onze ongeveer
3.000 woningen staan.
Caspar de Haan onderhoud & renovatie
Caspar de Haan onderhoud & renovatie is een familiebedrijf dat is uitgegroeid tot een multifunctioneel
bedrijf voor onderhoud en renovatie. We bestaan al sinds 1749 en werken voornamelijk voor woningbouwverenigingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, industrie en voor de overheid.

Charlotte van Beuningen
073 656 23 82
info@charlottevanbeuningen.nl
www.charlottevanbeuningen.nl

Caspar de Haan
040 250 19 99
info@caspardehaan.nl
www.caspardehaan.nl

