Voor de bewoners van Glorieuxlaan,
Hoogstraat, Laagstraat, St. Jansstraat en St. Janshof

Verduurzaming
67 woningen
Vught

VOORWOORD

Corona
We starten de werkzaamheden naar verwachting
in het najaar van 2021. 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!

Beste bewoner,
Uw woning is toe aan onderhoud. Charlotte
van Beuningen vindt het belangrijk dat u
comfortabel en betaalbaar woont. En dat uw
woning bijdraagt aan een gezond klimaat.
Daarom willen we uw woning verbeteren. We
voeren noodzakelijk onderhoud uit. Zo blijft uw
woning in een goede staat. Maar we willen ook
een aantal werkzaamheden uitvoeren die uw
woning energiezuiniger maken.
In dit verbetervoorstel vertellen we u alles over
de werkzaamheden, planning en bij wie u terecht
kunt met vragen. Zodat u als bewoner weet waar
u aan toe bent. Waarschijnlijk hebt u na het
lezen best wel wat vragen. Geen probleem!
U kunt deze achterin het boekje opschrijven.
Tijdens een persoonlijk gesprek beantwoorden
we al uw vragen en lichten we het voorstel
verder toe.
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S TA P P E N P L A N

We maken uw woning comfortabel
en energiezuinig.

De werkzaamheden aan uw woning
duren ongeveer 10 werkdagen.

De woningen gaan gemiddeld
naar energielabel A.

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

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

Tijdens de werkzaamheden kunt u
in uw woning blijven wonen.
U betaalt geen huurverhoging.
Wij volgen de richtlijnen van
het RIVM.

De werkzaamheden starten in het
najaar van 2021.
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In dit boekje nemen we u stap voor stap mee. Hieronder ziet u de
route die we samen met u willen bewandelen.
Stap 1 - Het verbetervoorstel (dit boekje)
U krijgt van ons een verbetervoorstel. Hierin leest u alles over
de werkzaamheden.

Stap 2 - Huisbezoek
Tijdens een huisbezoek licht de bewonersconsulent de werkzaamheden
persoonlijk toe en beantwoorden we al uw vragen. Tegelijkertijd bekijkt
de uitvoerder van Caspar de Haan de staat van uw woning. Hij neemt foto’s
en legt een aantal zaken vast. Ook vertelt hij u waar u rekening mee moet
houden en wat we van u verwachten.

Stap 3 - Akkoordverklaring
We vragen u of u akkoord gaat met de
werkzaamheden en of u de akkoordverklaring wilt ondertekenen.

Stap 4 - Toelichting persoonlijke planning
Vlak voor de start van de werkzaamheden komt de uitvoerder van Caspar de Haan
nogmaals 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 5 - Start werkzaamheden

Stap 6 - Oplevering
Als de werkzaamheden klaar zijn, komt de uitvoerder van Caspar de Haan
bij u langs. Samen met u kijkt hij of alles goed is afgerond. Zijn er nog
opleverpunten? Dan maakt hij hierover meteen een afspraak met u.

Belangrijke informatie tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden houden we u op de hoogte. U ontvangt regelmatig (nieuws)brieven van
ons. Hebt u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van de
contactpersonen. U vindt hun contactgegevens op pagina 14 van dit boekje.
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S TA P 1

Het verbetervoorstel
We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het voorbereiden
van een goed en duurzaam voorstel. Samen met een klankbordgroep
van bewoners hebben we gekeken naar de woningen, uw behoeften
en naar duurzaamheid. Ook hebben we geprobeerd zoveel mogelijk
informatie uit de woonwensenenquêtes in het plan te verwerken.
Uit ons onderzoek zijn een aantal maatregelen (werkzaamheden)
gekomen, die we hier verder toelichten.

Achterin dit boekje vindt u de gegevens van uw contactpersonen.
Als u vragen heeft, kunt u hen tijdens kantooruren altijd bellen.
U mag natuurlijk ook een e-mail of een WhatsApp-bericht sturen.
Draagvlak
We vinden het belangrijk dat bewoners het eens zijn met ons
verbetervoorstel. Daarom vragen we u om een akkoordverklaring
te tekenen. U geeft daarmee aan dat u akkoord gaat met ons
verbetervoorstel. We voeren de werkzaamheden pas uit als
minimaal 70% van alle bewoners het eens is met onze plannen.
Maar we hopen natuurlijk dat u allemaal achter dit voorstel staat!
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Asbest
Uit een aantal inspecties blijkt dat er asbest
in uw woning zit. Daar hoeft u niet van te
schrikken: tijdens de werkzaamheden haalt
een gespecialiseerd team dat veilig uit uw
woning. Zij zetten daarvoor de werkgedeeltes
in uw woning af. U krijgt van hen duidelijke
instructies en u kunt tijdelijk delen van uw
woning niet gebruiken. Het is belangrijk dat u
alle instructies opvolgt. Uiteraard werken wij

veilig en verantwoord en u hoeft zich geen
zorgen te maken. Het verwijden van asbest
duurt een werkdag. U kunt die dag uw toilet niet
gebruiken. Wij zorgen voor een tijdelijk toilet.
Uiteraard laten we u ruim op tijd weten wanneer
we de werkzaamheden bij u uitvoeren.
Binnenkort neemt de firma Flamant contact
met u op om de asbestinventarisatie in uw
woning te plannen.
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WERKZAAMHEDEN

Wat gaan we doen?

Wat betekent dit voor u?
Voor het verbeteren van uw woning betaalt u
geen huurverhoging. Na de werkzaamheden
gaan de woningen naar gemiddeld energielabel
A. Daardoor gaat uw gemiddelde energieverbruik
omlaag. Bij gelijk gebruik, zullen uw energiekosten
lager uitvallen. U heeft natuurlijk wat overlast van
de steigers rondom uw woning. De vaklieden op
de steigers zorgen voor een inbreuk op uw privacy.

We voeren werkzaamheden uit aan de binnen- en aan de buitenzijde
van uw woning. We starten met de buitenwerkzaamheden. Hiervoor
plaatsen we steigers rondom de woningen. De steigers blijven voor
langere tijd staan.
Gevelwerkzaamheden - verduurzaming
1 	We inspecteren en isoleren de spouwmuren. Via kleine
gaatjes in de buitenmuur spuiten we isolatiemateriaal
in de spouw.
2 	We plaatsen HR++ glas in de ruit boven de voordeur.
3 	We isoleren het paneel naast de voordeur en het plafond
boven de voordeur.
Gevelwerkzaamheden - onderhoud
4 	Het metselwerk in de gevel en de aluminium kozijnen,
ramen en deuren worden geinspecteerd, gereinigd en
waar nodig hersteld.
5 	Onderhoud en schilderwerk. We schilderen en herstellen
(waar nodig) alle houten delen aan de buitenzijde.
Dakwerkzaamheden - verduurzaming
We voeren verschillende werkzaamheden uit op en aan het dak.
1 	Isoleren dak. We plaatsen geïsoleerde dakplaten op het
bestaande dakbeschot en leggen daar nieuwe dakpannen op.
2 	Nieuw dakvenster. U krijgt een nieuw dakvenster met
HR++-glas.
Dakwerkzaamheden - onderhoud
3 	Verwijderen schoorstenen (niet bij woningen grenzend aan
koopwoningen). We halen de schoorsteen weg en maken
deze dicht.
4 	Nieuwe dakgoot en regenpijpen (hemelwaterafvoer).
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Ook is er sprake van geluidsoverlast. In verband
met stof vragen we u uw spullen af te dekken. U
kunt afdekfolie krijgen van onze uitvoerder. Voor de
werkzaamheden aan de gevel moeten eventuele
zonwering of rolluiken weg gehaald worden. Als we
uw dakvensters vervangen, hoeft u de zolder niet
leeg te maken. Wel hebben we voldoende ruimte
op uw zolder nodig. De aannemer bespreekt dit
allemaal met u tijdens het huisbezoek.
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WERKZAAMHEDEN

Binnenwerkzaamheden
Ook aan de binnenzijde van de woningen
brengen we aan aantal verbeteringen aan.
Voor we in uw woning aan de slag gaan,
ontvangt u een gedetailleerde persoonlijke
planning. Zo weet u precies wat u van ons kunt
verwachten, in welke ruimte we bezig zijn én
wat we van u verwachten.

Voor het installeren van de mechanische
ventilatie plaatsen we een extra leidingkanaal
met afzuigpunten naar de badkamer, keuken
en toilet. Daarnaast korten we binnendeuren
in. Aan de onderzijde halen we ongeveer
1 centimeter weg. Dit doen we zodat de lucht
onder de deuren door kan stromen.

WERKZAAMHEDEN

Wat betekent dit voor u?
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.

	We brengen een mechanische ventilatie
(MV) aan. Het ventilatiesysteem voert
vieze lucht uit uw woning af. Via de
ventilatieroosters in de ramen krijgt u
dan weer verse lucht binnen.
2 	We maken de vloer van de meterkast dicht.
3 	Mogelijk zit er asbest in de pijp naar de
zolder. Als dat het geval is, wordt dit door
een gespecialiseerd bedrijf zorgvuldig en
veilig verwijderd.
1

We geven u voor de start van de werkzaamheden duidelijk
aan wat we van u verwachten en op welke plekken we in uw
woning moeten zijn.
Belangrijk om te weten
•	Op de persoonlijke dagplanning die u van ons krijgt, ziet u
precies wanneer we bij u aan het werk zijn. Het is belangrijk
dat we op die dagen in uw woning kunnen werken. Bent u
niet thuis? Dan kunt u altijd de sleutel bij de buren of bij de
uitvoerder achterlaten. We tekenen dan samen met u een
sleutelverklaring.
•	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?
•	Voor de start van de werkzaamheden, neemt de uitvoerder
de werkzaamheden met u door. Hebt u ergens hulp bij nodig
of hebt u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u altijd
contact opnemen met een van de contactpersonen.

Overige werkzaamheden
•	We vervangen het golfplaten dak
van de berging.
•	We vervangen vloerluiken door
geïsoleerde luiken.
Mechanische ventilatie
Uw woning wordt een stuk beter geïsoleerd.
Dat betekent dat u ook beter moet ventileren.
Daarom plaatsen we mechanische ventilatie.
De vieze en vochtige lucht wordt zo uit de
woning gehaald. Het is belangrijk dat u de
roosters open laat staan. Deze zorgen ervoor dat
er voldoende schone en frisse lucht uw woning
in komt. Op deze manier ontstaat er een gezond
binnenklimaat en hebt u minder last van vocht
en schimmel. Bovendien verwarmt schone,
droge lucht sneller dan vuile lucht. Hierdoor
bespaart u dus op uw stookkosten.

8

9

S TA P 3

Akkoordverklaring
Wij vinden het belangrijk dat de bewoners net zo enthousiast
zijn over de woningverbeteringen als wij. Daarom willen we
dat minimaal 70% van de bewoners akkoord gaat met ons
verbetervoorstel.
S TA P 2

Huisbezoek
We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over
de werkzaamheden. Groot onderhoud is niet niks en u wilt
ongetwijfeld weten wat er allemaal op u afkomt. En daar helpen
we u graag bij. Daarom maken we met iedereen een afspraak
voor een huisbezoek.
Het gesprek met onze bewonersconsulent vindt
plaats bij u thuis. Tijdens het huisbezoek kunt u al
uw vragen stellen en bespreken we de volgende
zaken met u:
•	We leggen u uit wat er gaat gebeuren en
hoe we dat gaan doen.
•	We vertellen u over de mogelijke overlast
die u kunt verwachten.
•	We nemen de planning met u door.
•	We bespreken uw persoonlijke situatie
en bekijken hoe u zo prettig mogelijk kunt
blijven wonen tijdens de werkzaamheden.
•	We geven aan welke voorbereidingen u
moet treffen.

•	We vragen of u akkoord gaat met
de werkzaamheden en of u de
akkoordverklaring wilt ondertekenen.

Overlast
Helaas brengen de werkzaamheden 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 voordeur bereiken. U kunt tijdens de
werkzaamheden in uw woning blijven wonen.

We hopen natuurlijk dat alle bewoners akkoord
gaan en dat we de 100% behalen. Als we geen 70%
draagvlak halen, voeren we de plannen niet uit.
Gaat u akkoord? Dan kunt u de akkoordverklaring
ondertekenen tijdens het persoonlijke gesprek
met onze consulent. U mag de verklaring ook in de
brievenbus van Glorieuxlaan 21 stoppen.
Uitvoering / Start werkzaamheden
Vlak voor we met de werkzaamheden starten,
komt de uitvoerder nogmaals 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 uitvoerder 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.

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.
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 snappen dat dit vervelend is, maar 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.

Technische opname
Tegelijkertijd doet de uitvoerder een technische
opname van uw woning. Hij maakt een aantal
foto’s, kijkt of er zaken zijn waarmee we rekening
moeten houden en vertelt u precies wat u zelf
moet doen. Vanwege het coronavirus voeren
we het gesprek het liefst met maximaal twee
personen per huishouden en vragen we u om
afstand te houden. Wij houden uiteraard 1.5
meter afstand.
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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?
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S TA P 4 & 5

S TA P 6

Route werkzaamheden

Oplevering

De woningen worden uiteraard niet allemaal tegelijkertijd aangepakt.

Als de werkzaamheden klaar zijn, komt de uitvoerder bij u langs

Hiervoor hebben wij een route uitgetekend. In deze route ziet u

om te kijken of alles goed is gegaan. Hiervoor maken we een

wanneer wij de woningen aanpakken. U kunt hierin dus ook zien

afspraak met u.

wanneer uw woning aan de beurt is.
Hoog
straa
t

Tijdens het bezoek kijken we samen met u
of de werkzaamheden netjes, goed en naar
tevredenheid zijn uitgevoerd. Als dat het geval
is, vragen we u te tekenen voor de oplevering.

Akke

rstraa
t

u een formulier in. Hiervan krijgt u een kopie.
We voeren de nodige (herstel)werkzaamheden
dan binnen vijf werkdagen uit. Hierna kijkt
de uitvoerder nog een keer of alles goed is
uitgevoerd. Als dat zo is, vraagt hij u voor de
oplevering te tekenen.

Glorieuxlaan

rlaan
Spoo

Mocht er toch iets mis zijn gegaan? Dan bekijkt
de uitvoerder de situatie en vult samen met

Glorieuxlaan

FASE
9
Hoogst

FASE 6

FASE 4

FASE 2

Spoorlaan

FASE 5

Raam
weg

Raamweg

t
Laagstraa

Raamweg

St.-Janshof

FASE 3

raat

FASE
1

FASE 11

FASE 7

FASE
8

FASE 10

FASE 12

FASE 14

Laagstraat

FASE 13

Glorieuxlaan

St.-Jansstraat

We starten de werkzaamheden volgens onderstaande route:
Fase

Adressen

Tijdsperiode

Fase

Adressen

Tijdsperiode

1

Hoogstraat 34, 36, 38, 40

Oktober 2021

8

Hoogstraat 55, 57, 59

November 2021

2

Hoogstraat 42, 44, 46, 48

Oktober 2021

9

Hoogstraat 47, 49, 51, 53

November 2021

St. Jansstraat 38

10

Glorieuxlaan 17, 19, 21, 23, 25, 27

December 2021

3

St. Janshof 12, 14, 16

Oktober 2021
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Glorieuxlaan 29, 31, 33, 35

December 2021

4

St. Janshof 1, 3, 5, 7, 9, 11

Oktober 2021

12

Glorieuxlaan 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Januari 2022

5

St. Jansstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12 November 2021
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Glorieuxlaan 53, 55, 57, 61, 63

Januari 2022

6

Laagstraat 12, 14, 16, 18

November 2021

14

Glorieuxlaan 67, 69, 71, 73, 75, 79

Februari 2022

7

Laagstraat 4, 6, 8, 10

November 2021

Let op: dit is een voorlopige planning.
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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
Natuurlijk willen we het onderhoud aan uw woning
zo prettig mogelijk laten verlopen. We vragen veel
van u en willen u dan ook ondersteunen waar
nodig. Zo houden we u op verschillende manieren
op de hoogte:
•	Nieuwsbrieven
•	Brieven met de laatste ontwikkelingen,
aanpassingen of wijzigingen
•	Persoonlijke planning waarop u precies ziet
waar en wanneer we in uw woning werken.

Rustwoning
Wilt of kunt u tijdens de werkzaamheden
niet in uw eigen woning blijven? Dan kunt
u gebruikmaken van de rustwoning aan
Glorieuxlaan 21. Hier hebt u geen overlast en
kunt u rustig koffie drinken, tv kijken of een
spelletje doen. De woning is volledig ingericht.
In verband met corona gelden er een aantal
regels. Wilt u gebruikmaken van de rustwoning?
Neem dan contact op met Rinske.

Om u tijdens dit project zo goed mogelijk te
ondersteunen, staan de volgende mensen altijd
voor u klaar:

Tevredenheidsmeter
We willen graag weten of u tevreden bent. Daarom
krijgt u van ons een ‘tevredenheidsmeter’. U kunt
deze tegen uw raam bevestigen en laten zien
of alles goed gaat. Is er iets niet in orde? Dan
komen we zo snel mogelijk bij u langs om naar
een oplossing te zoeken.

		
		
		
		
		

Rinske Stege
Bewonersconsulent Caspar de Haan
T. 06 50 09 97 64
E. rinskestege@caspardehaan.nl

		

Ferry Kox
Uitvoerder Caspar de Haan
T. 040 250 1999

		
		
		

John Geris
Projectleider Caspar de Haan
T. 040 250 1999

NOTITIES

Noteer hier alvast
uw vragen

Schade
Het kan zijn dat er schade aan uw woning ontstaat
tijdens de werkzaamheden. Neem in dat geval
binnen een dag contact op met onze uitvoerder.
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. Wij zijn dan niet langer aansprakelijk
voor de schade. Als het kan, lossen we de schade
meteen op.
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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

