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1 Inleiding 
 

Vidomes vindt het belangrijk om haar woningbezit toekomstbestendig te maken. Dit betekent dat we onze 

woningen verbeteren en energiezuiniger maken. Met als voordeel dat u lagere maandlasten krijgt en meer 

woongenot. Met het verbeteren van onze woningen dragen we ook bij aan een schonere wereld. Zo zorgen we 

ervoor dat uw (klein)kinderen in de toekomst ook prettig kunnen wonen.  

Informatieboekje 

In dit informatieboekje leest u welke werkzaamheden we gaan uitvoeren, hoe we dit doen en welke hinder of 

overlast u hiervan kunt ervaren. Ook leest u over wat u van Vidomes en De Nieuwe Norm kunt verwachten, wat wij 

van u vragen en over de inrichting van de bouwplaats, de planning, de contactpersonen en het vervolg.  

Werkzaamheden aan uw woning 

Dit najaar starten we met onderhoudswerkzaamheden aan de woningen en algemene ruimten in de Mahlerstraat & 

Chopinlaan. Ook voeren we duurzaamheidsmaatregelen uit en veranderen we de indeling van het kozijn in uw 

woonkamer, zodat het voor u makkelijker wordt het raam dat open kan te bedienen.  

De voorbereidingen voor de werkzaamheden zijn zoals u weet volop in gang. Na afloop van de werkzaamheden is 

uw woning verbeterd, energiezuiniger en woont u comfortabeler.  

Uw energiekosten dalen 

Wij vinden het belangrijk dat uw woning betaalbaar blijft. Uw woning wordt energiezuiniger en dus dalen uw 

energiekosten bij gelijkblijvend gebruik van de woning. 

Bedankt voor uw geduld en medewerking 

Wij doen er alles aan om het onderhoud aan uw woning zo vlot en voorspoedig mogelijk uit te voeren. Helaas 

veroorzaken de werkzaamheden overlast. We begrijpen dat dit vervelend voor u is, maar we proberen de overlast 

en hinder tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

 

 

 

Na het onderhoud: 

• Woont u in een energiezuinige en duurzame woning; 

• Bespaart u op uw energierekening;  

• Behoren tocht, vocht en kou tot het verleden; 

• Heeft uw woning een gezond binnenklimaat; 

• Heeft het complex een frisse uitstraling waar we weer jaren mee vooruit kunnen! 
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2 Even voorstellen 
Bij de onderhoudswerkzaamheden zijn veel personen betrokken. Uiteraard medewerkers van Vidomes, maar ook 

medewerkers van De Nieuwe Norm. Hieronder stellen wij de mensen uit het team waar u mee te maken krijgt aan 

u voor. U ziet meteen wie wat doet en bij wie u terecht kunt voor vragen. Schroom niet om ons aan te spreken of te 

bellen! 

 

 

Naam: Jolanda Kouwenoord 

Functie: medewerker Projectbegeleiding en Communicatie Vidomes 

E-mailadres: mpc@vidomes.nl 

Telefoonnummer: 088-845 66 00 

 

Heeft u vragen over het project of andere zaken die niet te maken hebben met 

techniek? Stel ze dan aan Jolanda. Zij verzorgt en begeleidt ook alle 

projectcommunicatie. 

 Naam: George Dofferhoff 

Functie: opzichter Projecten Vidomes 

Telefoonnummer: 088- 845 66 00 

 

George begeleidt en controleert de uitvoering van de werkzaamheden. U kunt bij 

hem terecht met vragen over de uitvoering. 

 Naam: Eric van den Maagdenberg 

Functie: projectleider vastgoed 

Telefoonnummer: 088- 845 66 00 
 

Eric is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Hij heeft tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden regelmatig overleg met de aannemer en 

opzichter projecten. 

 

Naam: Arie Jan Oversloot 

Functie: uitvoerder De Nieuwe Norm 

Telefoonnummer: 010 – 303 36 24 

 

Tijdens de werkzaamheden is Arie Jan dagelijks van 7.00 tot 16.00 uur op de 

bouwplaats aanwezig. Hij heeft een kantoor in de uitvoerderskeet. De uitvoerder 

is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en stuurt de 

vakmensen aan. 
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3 Onderhouds- 

werkzaamheden 
 

In het najaar 2020 starten we met onderhoudswerkzaamheden aan de woningen. Wij noemen dit ‘dringende 

werkzaamheden’. Belangrijk voor u om te weten is dat uw medewerking hieraan verplicht is. 

Om welke onderhoudswerkzaamheden gaat het? 

De volgende onderhoudswerkzaamheden voeren we in en aan uw woning uit: 

 

- Gevelonderhoud 

- Vervangen glas in de buitengevels van uw woning, inclusief saneren van de asbesthoudende beglazingskit 

van deze ruiten 

- Vervangen grote uitzetraam woonkamer door twee draairamen  

- Opknappen vloeren galerijen en balkons 

- Schilderwerk 

- Opknappen fietsenstalling 

- Aanpassen scootmobielruimtes 

- Nieuwe groepenkast 

- Afdichten van de kieren rondom de doorvoeren   

- Waterkant bij de tuinen van de Mahlerstraat 

 

In de volgende hoofdstukken leggen wij per onderdeel uit wat we gaan doen, hoe we dit doen en welke hinder of 

overlast u hiervan heeft. 

 

 

Gevelonderhoud 

 

➢ Metselwerk en vervangen voegwerk 

Omdat het voegwerk van de gevels slecht is vervangen we het.  

  

De ruimte die zit tussen de binnen- en buitenmuren van uw woongebouw heet de spouw. In deze spouw zit 

oud isolatiemateriaal dat is weggezakt. Vandaar dat we de spouw opnieuw isoleren. Hierover leest u in het 

volgende hoofdstuk over de duurzaamheidsmaatregelen meer. Om dit goed te kunnen doen moeten we 

eerst alle specie die in de loop der tijd beneden in de spouw terecht is gekomen weghalen. Dat kan alleen 

als we op elke verdieping de onderste 3 à 4 rijen bakstenen weghakken.  

  

De voorkant van beide gebouwen bestaat uit betonblokken. Die repareren en verbeteren we om 

scheurvorming in de toekomst te voorkomen. Ook maken we de betonblokken schoon en halen we de 

algen/het mos dat er nu groeit weg. 

 

➢ Vervangen en bijplaatsen van spouwankers 

De gevels van uw woongebouw bestaan uit twee delen: een binnen- en een buitenblad (oftewel binnen- en 

buitenmuur). Beide delen van de gevels zitten aan elkaar vast met zogenaamde spouwankers. Die zorgen 

ervoor dat de gevel overeind blijft staan. 
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In de loop van de tijd is een deel van de spouwankers in uw woongebouwen door weersinvloeden 

aangetast. Om te voorkomen dat hierdoor een onveilige situatie ontstaat plaatsen we op een aantal 

plekken ankers bij. 

 

  

  

 Afbeeldingen: aangetaste spouwanker (links) en nieuwe spouwanker (rechts) 

  

➢ Vleermuiskasten 
Bij de voorbereiding van de werkzaamheden zijn bij een flora en fauna onderzoek vleermuizen 

aangetroffen in de gevels van de Mahlerstraat en Chopinlaan. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. 

Het is belangrijk om ze zoveel als mogelijk met rust te laten. Omdat dit tijdens de werkzaamheden niet kan, 

hebben we in 2018 in de buurt tijdelijke verblijven voor de vleermuizen opgehangen. 

 

Regelgeving verplicht ons er voor te zorgen dat de vleermuizen straks weer 

een plek kunnen vinden in de gevels van uw woongebouwen. Dat doen we 

door in de kopgevels vleermuiskasten in te bouwen.  

  

 

 

 

 

Afbeelding: voorbeeld van vleermuiskast in de gevel 

 

 

Overlast 

Het onderhoud aan de gevels geeft overlast. Vooral het uithakken van de oude voegen en de onderste rijen 

bakstenen op elke verdieping geeft veel geluidsoverlast. Dat geldt ook voor het plaatsen van de extra 

spouwankers. Dit maakt erg veel herrie. 

 

Daarnaast heeft u minder uitzicht, zolang de steigers rondom uw gebouw staan. De tuinen zijn door de steigers 

minder goed toegankelijk en op sommige momenten door de werkzaamheden helemaal niet. We informeren de 

bewoners van de benedenwoningen tijdig als ze geen gebruik kunnen maken van de tuin.  

 

We beginnen in de Mahlerstraat en voeren het gevelonderhoud eerst uit aan de kopgevels (zijgevels). Daarna 

gaan we door met de achterkant van het gebouw en we eindigen met de voorkant. Als de Mahlerstraat klaar is 

gaan we door met de Chopinlaan. We houden hier voor de gevels dezelfde volgorde aan als in de Mahlerstraat. 

 

Het hak- en breekwerk, dat de meeste overlast veroorzaakt, duurt in de Mahlerstraat ongeveer 5 weken en in de 

Chopinlaan 3 weken. 
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Vervangen glas in de buitengevels van uw woning, inclusief saneren van asbesthoudende beglazingskit 

van deze ruiten 

Achter het gevelonderhoud aan, vervangen we het glas in de buitengevels van uw woning. Dit glas is aan 

vernieuwing toe. We vervangen het daarom door nieuw HR++ glas. Voordeel voor u is dat het nieuwe glas beter 

isoleert dan het oude. 

 

De kit, waarmee het glas dat u nu heeft vast zit in het kozijn, is asbesthoudend.  

Dat halen we als we het glas vervangen weg. 

 

Hoe vervangen we het glas en halen we de kit weg? 

We plaatsen eerst in uw woning een stevig schot met kunststof ‘ramen’. Een dag later halen we het oude glas uit 

de kozijnen en verwijdert een gecertificeerd bedrijf de asbesthoudende kit. Dit gebeurt vanaf de buitenzijde van uw 

woning. Het schot in uw woning is lucht dicht: u zit niet in de kou en uw woning is goed beschermd tegen 

weersinvloeden. Doordat het luchtdicht is zorgt het schot er ook voor dat er geen asbestvezels in uw kamers 

terecht kunnen komen. Als het nieuwe glas in het kozijn is geplaatst, halen we het schot in uw woning weer weg. 

Als het lukt op dezelfde dag en anders een dag later. 

 

Net als bij het gevelonderhoud vervangen we het glas eerst aan de achterkant van uw woning. Het glas aan de 

voorkant van uw woning volgt een paar weken later en gaat op dezelfde manier. Zo heeft u voldoende tijd om de 

ene kant van uw huis weer op orde te brengen, voordat we aan de andere kant beginnen. En zit u maar aan één 

kant van uw woning tegelijk ‘in de rommel’. 

 

Overlast 

Het vervangen van het glas geeft overlast. U moet ruimte maken bij het kozijn in de kamers waar we met het glas 

aan de gang gaan, u zit minimaal twee dagen met een schot met kunststof glas in uw woning en u heeft mensen 

over de vloer. Natuurlijk hoort u ruimschoots van tevoren wanneer we het glas in uw woning gaan vervangen. 

 

Vervangen grote uitzetraam woonkamer door twee draairamen 

Eigenlijk geen onderhoud. Maar omdat het onderdeel uit maakt van de werkzaamheden in de gevels, én we het 

gelijk met het vervangen van het glas in de andere kozijnen plaatsen, noemen we het hier toch: het grote 

uitzetraam in de woonkamer is voor veel bewoners lastig bedienbaar. We vervangen het daarom door 2 

draairamen. De ramen draaien naar buiten toe open. Voor de nieuwe ramen komt aan de binnenkant een 

doorvalbeveiliging. Dit is volgens de huidige regelgeving verplicht. 
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Opknappen vloeren galerijen en balkons 

Op de galerijen en balkons repareren we de beschadigingen aan het beton die in de loop der tijd zijn ontstaan. 

Daarna brengen we een nieuwe toplaag aan op de galerij- en balkonvloer.  

 

Overlast 

Voordat we de nieuwe toplaag kunnen aanbrengen moeten we de vloeren slijpen en beschadigde stukken beton 

weghakken. Dit geeft veel geluidsoverlast. Het stof dat bij het slijpen vrijkomt zuigen we zoveel mogelijk af. Toch 

kunnen we ook enige overlast door stof niet voorkomen.  

 

De nieuwe toplaag op de galerij- en balkonvloer brengen we in drie lagen aan. Elke laag heeft een droogtijd van 

ongeveer 2 uur. Hoe lang precies hangt af van de temperatuur op het moment dat we de laag aanbrengen. De 

droogtijd kan bij een hoge temperatuur iets korter of bij een lage temperatuur juist iets langer zijn. U kunt de vloer 

tijdens de droogtijd niet betreden. U hoort ruim van tevoren wanneer dat is. 

 

Schilderwerk 

Veel onderdelen van de woningen en woongebouwen zijn nog in goede staat. Die vervangen we daarom niet, 

maar geven we een nieuwe frisse uitstraling door ze te schilderen. 

 

We schilderen de onderstaande onderdelen: 

 

- Alle kozijnen van de woningen aan de buitenzijde 

- Alle kozijnen in de algemene ruimtes aan de binnen- en de buitenzijde 

- Een aantal betonnen geveldelen 

- De wanden in de scootmobielruimtes 

- De dakranden van de woongebouwen 

- De noodtrappen 

 

De houten plafonds in de algemene ruimtes voorzien we van een brandwerende coating.  

Opknappen fietsenstalling 

We brengen een nieuwe coating aan op de vloer en plaatsen nieuwe fietsrekken. 

 

Aanpassen scootmobielruimtes 

In de scootmobielruimtes sausen we de wanden. Tussen de lifthal en de scootmobielruimtes komt een deur. 

Hiermee zorgen we ervoor dat de ruimtes weer voldoen aan de huidige eisen voor brandveiligheid. Op de deuren 

komen elektrische deurdrangers. Bewoners die gebruik maken van de ruimte openen de deur daardoor makkelijk 

met een drukknop. 

 

Nieuwe groepenkast 

U krijgt een nieuwe groepenkast. Daarin komen ook een extra groep voor de zonnepanelen en een digitale meter 

die registreert hoeveel stroom de zonnepanelen opwekken. 

Overlast 

Tijdens de werkzaamheden aan de meterkast heeft u tijdelijk geen stroom. U hoort van ons wanneer. 

Denkt u aan de inhoud van de vriezer? Zodra u weer stroom heeft, moeten waarschijnlijk veel apparaten in huis 

opnieuw worden ingesteld. Vraag gerust om onze hulp als u dat niet lukt. 

 

Afdichten van de kieren rondom de doorvoeren   

Denk bijvoorbeeld aan de buizen van de centrale verwarming die in verbinding staan met de woningen van uw 

buren. We dichten de ruimte rondom alle doorvoeren af. Op die manier voorkomen we tocht en verbeteren we de 

brandveiligheid van uw woning. Bijkomend voordeel: de geluidsoverdracht tussen de woningen bij de doorvoeren 

van de c.v. neemt af.  
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Waterkant bij de tuinen van de Mahlerstraat 

Bij de benedenwoningen in de Mahlerstraat voeren we in de tuinen onderhoud aan de waterkant uit. We snoeien 

de beplanting waar nodig flink terug. Hiermee voldoen we aan de eisen die het Hoogheemraadschap aan de 

slootkant stelt en voorkomen dat het water in de sloot onvoldoende kan doorstromen.  

 

 

 
 

 

 

Wij bekijken nog hoe we de sloot en de waterkant ook voor toekomstig onderhoud toegankelijk kunnen maken en 

houden. Het plan daarvoor bespreken we als het klaar is met de bewoners van de benedenwoningen.    
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4 Duurzaamheids- 

maatregelen 
 

 

 

Een schone wereld en een beter milieu zijn belangrijk. Met elkaar willen we toch een zorgeloze toekomst voor nu 

en onze (klein)kinderen?  

 

Vidomes werkt graag mee aan een schone wereld. Daarom maken we bewuste keuzes voor bijvoorbeeld de 

bouwmaterialen. Uw woning wordt tijdens de werkzaamheden energiezuiniger gemaakt. Hiermee daalt de CO2-

uitstoot.  

 

De energiemaatregelen die wij hieronder uitleggen voeren wij uit als minimaal 70% van alle bewoners instemt met 

het plan. In hoofdstuk 5 ‘’Lagere woonlasten: ons voorstel’’ leggen wij dit verder aan u uit.  

Comfortabeler wonen met lagere woonlasten, hoe kan dat? 

Uw woning wordt beter geïsoleerd, waardoor er minder warmte verloren gaat. Ook zorgt betere isolatie voor minder 

tocht en kou. Dit verhoogt uw woongenot en zo woont u comfortabeler. Bijkomend voordeel is dat uw totale 

woonlasten (uw kale huur, met de bijkomende kosten voor warmtelevering én uw energierekening bij elkaar 

opgeteld) dalen.  

Welke energetische maatregelen voeren we uit? 

We voeren de volgende energiemaatregelen uit: 

- Dakisolatie 

- Zonnepanelen 

- Spouwmuurisolatie 

- Isolatie bergingen begane grondwoningen 

- HR++ glas 

- Aanpassen mechanische ventilatie 

- Thermostaatknop op de radiatoren 

 

In de volgende hoofdstukken leggen wij per onderdeel uit wat we gaan doen, hoe we dit doen en welke hinder of 

overlast u hiervan heeft. 

 

Dakisolatie  

Uw gebouwen hebben nu een minder goed geïsoleerd dak. Veel van de warmte verlaat daardoor het gebouw via 

het dak. Dit warmteverlies verminderen we, doordat we nieuwe dakbedekking met goede isolatie aanbrengen. 

Overlast 

De overlast van de werkzaamheden aan het dak bestaat vooral uit geluid. U heeft het meeste last van de 

werkzaamheden als u woont in een woning direct onder het dak.   
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Zonnepanelen (6 zonnepanelen per woning) 

We plaatsen zonnepanelen op de daken van uw gebouwen. Dit doen we als de daken 

vernieuwd en geïsoleerd zijn. 

Waarom? 

Een groot deel van uw energierekening bestaat uit kosten voor elektriciteit. Energie wordt 

naar verwachting alleen maar duurder. We sluiten per woning 6 zonnepanelen aan op de 

meterkast. De opbrengst van deze zonnepanelen gaat direct naar uw eigen woning. 

Hierdoor dalen uw energiekosten (bij gelijkblijvend gebruik). 

Aanpassing meterkast 

De digitale meter in de nieuwe groepenkast registreert hoeveel stroom de zonnepanelen opwekken.  

 

Wekken de zonnepanelen meer stroom op dan u zelf gebruikt? Dan levert u automatisch de stroom 

die overblijft terug aan het elektriciteitsnet. Op de (slimme) meter van Stedin leest u af hoeveel stroom 

u in uw woning gebruikt en hoeveel u terug levert aan het net. Uw energieleverancier verrekent die 

met de stroom die u nog van uw energieleverancier afneemt. Als de zonnepanelen minder opwekken 

dan u gebruikt, neemt u de stroom die u meer nodig heeft tegen het gebruikelijke tarief af van uw 

energieleverancier. 

 

 

 

Afbeelding hiernaast: voorbeeld van een meter die stroomopwekking door zonnepanelen registreert. 

 

 

Let op: als de zonnepanelen zijn aangebracht meldt Vidomes ze aan bij Stedin. Stedin meldt ze vervolgens aan 

bij uw energieleverancier. Omdat dit een enkele keer mis gaat, adviseren wij u zelf bij uw energiebedrijf te 

informeren of de aanmelding goed is gegaan. Dat kunt u doen als de zonnepanelen in uw woning zijn 

aangesloten. Door dit te doen voorkomt u dat u mogelijk voordeel van de zonnepanelen mist. 

 

Overlast? 

De zonnepanelen komen in een frame dat we vast moeten zetten op het dak. Het boren hiervoor zorgt voor 

geluidsoverlast. 

 

Spouwmuurisolatie  

Als we de spouw vullen is uw woning beter geïsoleerd. In een goed geïsoleerde woning is de binnentemperatuur in 

de winter warmer en in de zomer wordt deze minder snel opgewarmd. Het is wel belangrijk dat u uw woning goed 

ventileert. Hierdoor houdt u de lucht in uw woning droog. En droge lucht warmt makkelijker op dan vochtige lucht. 

Doordat u straks minder hoeft te verwarmen, dalen uw stookkosten. Hoeveel u precies gaat besparen hangt af van 

uw type woning en van hoeveel u stookt.  

 

Overlast? 

We isoleren de spouw vanaf de buitenkant van het gebouw. Het weghakken van de bakstenen veroorzaakt net als 

het uithakken van de voegen en het plaatsen van de nieuwe spouwankers veel geluidsoverlast (zie hiervoor ook 

hoofdstuk 3). Ook heeft u geluidsoverlast van de gaten die we in de buitengevel boren om isolatiemateriaal in de 

spouw te kunnen blazen. 
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Isolatie bergingen begane grond woningen 

Eén muur van de inpandige berging in de begane grondwoningen grenst aan een berging die hoort bij een woning 

op de 1e verdieping. De muur tussen beide bergingen isoleren we. Op onderstaande tekening is in rood omcirkeld 

om welke muur het gaat. De isolatie komt in de berging van de begane grondwoning.  

 

 

 

Overlast? 

Het isoleren van de muur geeft nauwelijks overlast. We zijn er per 

berging ongeveer 2 uur mee bezig. 

Wat wel voor ongemak kan zorgen, zeker als de berging erg vol staat,  

is dat er ruimte moet zijn bij de muur om de isolatie aan te kunnen 

brengen. Als bewoner van een begane grondwoning moet u uw berging 

daarvoor (gedeeltelijk) leegruimen. U hoort van tevoren hoeveel ruimte 

we nodig hebben en waar.  

 

Staat uw berging erg vol met spullen die eigenlijk weg kunnen? Dan 

adviseren wij u de komende maanden te gebruiken voor het opruimen 

ervan.  

 

 

 

HR++ glas  

Het glas in uw woningen is aan vernieuwing toe. We vervangen het daarom door nieuw 

HR++ glas. Dit glas isoleert veel beter dan het glas in uw huidige kozijnen. Hierdoor 

gaat er minder warmte verloren dan voorheen. En kou en warmte van buiten komt 

minder naar binnen.  

 

Overlast 

Hoe we het glas vervangen, en welke overlast dat geeft, staat in het vorige hoofdstuk. 

 

Let op! HR++ glas kan breken door grote temperatuurverschillen. Dit heet een thermische breuk. Het is in verband 

hiermee niet toegestaan om folie of posters op het glas te plakken, koud water op een door de zon verhitte ruit te 

sproeien of donkere spullen tegen de ruit aan te leggen. De glasverzekering vergoedt een thermische breuk niet! 

 

 

Goed om te weten: als het buiten koud en vochtig is, kan er aan de buitenzijde op het glas condens ontstaan. Dit 

gebeurt meestal alleen in de ochtend en komt slechts bij bepaalde weersomstandigheden voor. Dit is geen 

technisch probleem, maar geeft aan dat het glas goed isoleert. 
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Aanpassen mechanisch ventilatie  

Het huidige ventilatiesysteem is verouderd en niet goed per woning regelbaar. Maar bij een goed geïsoleerd huis 

hoort een goed ventilatiesysteem. Daarom verbeteren we het mechanische ventilatiesysteem. 

 

Werking van het systeem 

Het afzuigsysteem blijft collectief, maar elke woning krijgt twee CO2 sensoren en een 

vochtsensor. Deze regelen het ventilatiesysteem in uw woning automatisch naar 

behoefte. 

 

In uw woonkamer en hoofdslaapkamer komt een sensor die het CO2 niveau in beide 

kamers meet. Als er veel mensen in uw woning zijn, als u kookt of ligt te slapen stijgt het 

CO2 niveau en gaat het ventilatiesysteem automatisch meer lucht afzuigen.  

Afbeelding CO2 

sensor/schakelaar 

Als u wilt dat de ventilatie in de keuken tijdelijk harder afzuigt als u kookt,  

dan kunt u dit ook handmatig regelen.  

 

 

Voor een goede werking van het systeem komt er in de keuken 

een nieuw afzuigpunt 

(afbeelding links) 

 

Het nieuwe afzuigpunt in de badkamer heeft een vochtsensor.  

(afbeelding rechts). Die zorgt ervoor dat de lucht automatisch 

wordt afgezogen als die te vochtig is.  

 

 

Het ventilatiesysteem staat altijd aan en zuigt vochtige lucht, kookdampen en andere vervuilde lucht af. Doordat er 

continu lucht wordt afgezogen uit uw woning, is er ook toevoer van verse lucht nodig.  

 

Dit gaat via de nieuwe ventilatieroosters die in de gevelkozijnen komen. 

Deze roosters zijn winddruk geregeld. Door een klep in het rooster komt bij harde wind automatisch minder (koude) 

lucht naar binnen. De klep dekt het rooster op zo’n moment automatisch wat af. Dit voorkomt tocht in de woning, 

maar zorgt toch voor voldoende aanvoer van verse lucht.  

 

Die verse lucht vult de vervuilde lucht aan die door het mechanische ventilatiesysteem wordt afgezogen. Om dit 

goed te laten werken is een goede doorstroming van de lucht door uw woning nodig, ook als u uw binnendeuren 

dicht heeft. Daarvoor moet er onder alle deuren voldoende ruimte zijn. Als die ruimte er nu niet is, korten we 

deuren iets in. 

 

Om de luchtkwaliteit in uw woning goed te houden is het belangrijk dat de ventilatieroosters altijd open staan. 

 

Thermostaatknop op de radiatoren 

We plaatsen thermostaatknoppen op alle radiatoren waar ze nu nog niet zitten. Met de thermostaatknop regelt u de 

temperatuur in uw kamer beter en efficiënter. 
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5 Lagere woonlasten: ons 

voorstel 
 

Vidomes biedt u de duurzaamheidsmaatregelen als één totaalpakket aan. Dit betekent dat 

we alle genoemde maatregelen in uw woning tijdens de werkzaamheden aanbrengen. Een 

deel van de kosten hiervoor betaalt Vidomes en een deel ervan rekenen we aan u door in 

de vorm van een huurverhoging en een aanpassing van de servicekosten. 

 

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd verhogen wij uw maandelijkse kale huur met 

€ 21,00. De zonnepanelen belasten we door via de servicekosten. De servicekosten 

hiervoor worden € 18,00 per maand voor 6 zonnepanelen. 

 

Voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden (zie hoofdstuk 3.) vragen we  

geen huurverhoging. 

 

Ondanks de verhoging van de kale huur en de bijdrage in de servicekosten stijgen uw maandelijkse totale 

woonlasten (huur en energiekosten bij elkaar opgeteld) niet. Hoe dat zit? We leggen het graag aan u uit. 

Uw besparing op de woonlasten 

Door de duurzaamheidsmaatregelen kunt u (gemiddeld) € 28,00 besparen op uw maandelijkse stookkosten. 

Hiervan belasten wij 75% door als huurverhoging. Met de opbrengst van de 6 zonnepanelen spaart u gemiddeld 

€ 30,00 uit aan elektriciteitskosten. Hiervan belasten wij 60% door in de servicekosten.   

 

Als u van de besparingen (€ 28,00 + € 30,00 =  € 58,00) de huurverhoging en bijdrage in de servicekosten (€ 21,00 

+ € 18,00 =  € 39,00) aftrekt, dan is uw voordeel  € 19,00 per maand. Dit is gemiddeld gezien over alle woningen in 

uw complex en ervan uitgaande dat u de manier waarop u omgaat met energie niet verandert (niet veel meer gaat 

koken, extra huishoudelijke apparatuur aanschaft of iets dergelijks). Of u meer of minder dan het gemiddelde 

bedrag bespaart hangt af van uw eigen stookgedrag en de hoeveelheid elektriciteit die u gebruikt. Ook de ligging 

van uw woning heeft invloed op het energieverbruik en dus de besparing. Zo verbruiken hoekwoningen en 

woningen op de begane grond iets meer energie dan tussenwoningen. 
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Wij horen graag of u instemt met de duurzaamheidsmaatregelen aan uw woning 

Voor de duurzaamheidsmaatregelen hebben wij uw toestemming nodig. Wij willen daarom graag weten of u 

instemt met ons voorstel. Door het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en in te leveren, kunt u ons dit laten 

weten. Als minimaal 70% van de huurders akkoord is informeren wij u hierover per brief. Zodra er een 

bewonersakkoord van 70% is behaald, gaan alle duurzaamheidsmaatregelen door. Bent u het daar na ontvangst 

van de brief erover niet mee eens? Leg uw bezwaar dan binnen acht weken voor aan de rechter. De rechter weegt 

uw bezwaar af tegen ons voorstel en doet dan een uitspraak. 

 

Is minder dan 70% van de huurders akkoord? Dan vraagt Vidomes de rechter het voorstel op haar redelijkheid te 

beoordelen. 

 

Let op: de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden gaan sowieso door. 

Gaat u wel akkoord met de energiebesparende maatregelen, maar niet met de huurverhoging? 

Maak dan bezwaar tegen de huurverhoging bij de Huurcommissie. Dit kan tot drie maanden na afronding van de 

werkzaamheden. De Huurcommissie beoordeelt uw bezwaar en doet hierover een uitspraak.  

Maakt u geen bezwaar tegen de huurverhoging, maar betaalt u deze na afloop van de werkzaamheden ook niet? 

In dat geval vraagt Vidomes de Huurcommissie om een oordeel.  

Ontvangt u huurtoeslag? Geef uw wijziging dan door aan de Belastingdienst 

Na het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen verhogen wij uw maandelijkse huurprijs. Deze verhoging 

verdient u terug met lagere energiekosten. Omdat uw huur hoger wordt krijgt u mogelijk extra huurtoeslag. Dat 

hangt af van de voorwaarden die de Belastingdienst hieraan stelt. Geef uw nieuwe huurprijs in ieder geval door 

aan de Belastingdienst. Dit kan met het wijzigingsformulier ‘huurverhoging doorgeven’. De Belastingdienst is 

bereikbaar op telefoonnummer 0800-0543. Meer informatie over huurtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl.  

 

 
 

  

Let op: geef het gewijzigde huurbedrag pas aan de Belastingdienst door, nadat u van Vidomes een brief 

heeft gehad met uw nieuwe huurbedrag. 
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6 Voorbereiding 
Warme opname 

We willen u goed voorbereiden op de komende werkzaamheden. Daarom komt de uitvoerder 

van De Nieuwe Norm bij u langs voor een opname van uw woning. Zodra 70% van de huurders 

akkoord is met de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen en ruim voor aanvang van de 

werkzaamheden maken wij een afspraak met u. 

 

Tijdens de warme opname: 

• Informeren we u over de werkzaamheden in uw eigen woning en over wat u kunt 

verwachten. 

• Vertellen wij wat we van u verwachten en wat u zelf moet regelen. 

• Vragen we u of er (persoonlijke) omstandigheden zijn waarmee we rekening moeten houden. 

• Kunt u uw vragen stellen. 

 

Aan het einde van het bezoek van de uitvoerder krijgt u kaartje waarop staat welke persoonlijke afspraken er zijn 

gemaakt. Zo kunt u dit altijd teruglezen.  

Plaatsen steigers 

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, plaatsen we steigers rondom uw woongebouwen. Er staat daarom 

langere tijd een steiger voor uw raam. Om de veiligheid te vergroten en bijvoorbeeld naar beneden vallen van 

bouwmaterialen te voorkomen, voorzien we de steigers van steigergaas. Hierdoor heeft u minder uitzicht.  

Inrichting bouwplaats 

Voordat de onderhoudswerkzaamheden starten, richten we een bouwplaats in. Waarschijnlijk op het parkeerterrein 

van de Sterflat aan de Buitenhofdreef. De bouwplaats is bedoeld voor de opslag van bouwmaterialen. De Nieuwe 

Norm zorgt ervoor dat de bouwplaats steeds opgeruimd, netjes en veilig is.  

Bereikbaarheid van uw woning 

Gedurende de werkzaamheden zorgt De Nieuwe Norm ervoor dat uw woning altijd bereikbaar en toegankelijk is. 

Alleen tijdens het aanbrengen van de nieuwe toplaag op de galerij is deze een paar keer zo’n 2 uur niet te 

betreden (zie ook hoofdstuk 3, opknappen vloeren galerijen).  

  

 

  



 Mahlerstraat & Chopinlaan Delft 17 

7 Wat kunt u van Vidomes 

verwachten? 
 

De Nieuwe Norm voert de werkzaamheden in opdracht van Vidomes uit. Tijdens de werkzaamheden blijft u in uw 

woning wonen. In hoofdstuk 10, ‘Planning, voorzieningen en vergoedingen’ leest u wat wij doen om u tijdens de 

werkzaamheden te ondersteunen. Als u extra voorzieningen nodig heeft, geef dit dan op tijd aan De Nieuwe Norm 

door. Het liefst al tijdens de warme opname. Samen met u kijken we welke extra ondersteuning we kunnen bieden. 

 

Mogelijk vraagt de coronacrisis straks bij de uitvoering van de werkzaamheden om extra maatregelen.  

Of dat zo is en welke regels er dan gelden weet op dit moment niemand. Maar het kan zijn dat de 

werkzaamheden door extra veiligheidsmaatregelen bijvoorbeeld langer gaan duren. Of dat we u moeten vragen 

tijdens een deel van de werkzaamheden ergens anders te verblijven. We houden daar rekening mee, door nu 

woningen leeg te houden, die we als dat nodig is kunnen gaan inrichten als extra rustwoning. Goed voor u om te 

weten: we blijven straks net als nu de aanbevelingen van de rijksoverheid en het RIVM volgen en we brengen u 

natuurlijk ruim van tevoren op de hoogte als er extra maatregelen nodig zijn. 

 

Wij begrijpen dat de overlast vervelend voor u is. Daarom doen we er samen met De Nieuwe Norm alles aan om 

de werkzaamheden in en aan uw woning zo voorspoedig mogelijk uit te voeren en hinder voor u te beperken. 

Werken zonder overlast te veroorzaken lukt echter niet. U heeft mensen over de vloer en zit op sommige 

momenten flink in de rommel. Ook zijn er tijden met (veel) geluidsoverlast. We hopen dat u dit begrijpt.   

Wij informeren u ruim op tijd over werkzaamheden in uw woning 

Verderop in deze brochure leest u meer over de algemene planning. 

U ontvangt ruim van tevoren van De Nieuwe Norm de exacte data waarop er werkzaamheden in uw woning 

plaatsvinden.  

Welke afspraken hebben we gemaakt met De Nieuwe Norm? 

• Zij dekken uw vloerbedekking op de werkplek en de looproute af, zodat deze niet beschadigd.  

• De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur. Soms kan het iets uitlopen, 

bijvoorbeeld omdat de medewerkers een woning netjes willen achterlaten.  

• Tijdens de werkzaamheden wordt soms het water of de elektriciteit afgesloten. De Nieuwe Norm informeert u 

hier tijdig over. 

• Na 16.00 uur is de werkplek opgeruimd en heeft u altijd weer (warm) water en elektra.  

• Alle medewerkers kunnen zich legitimeren. Vertrouwt u iets niet? Loop dan naar de uitvoerder of bel met 

Vidomes.  

• De medewerkers dragen een herkenbare badge. 

 

   

   



 Mahlerstraat & Chopinlaan Delft 18 

 

8 Wat verwachten wij van u? 
 

Om alle werkzaamheden goed en vlot te laten verlopen vragen we uw medewerking. Wij vragen u om de ruimtes 

waar onderhoud wordt uitgevoerd (gedeeltelijk) vrij te maken. Dit betekent dat u soms meubels moet verplaatsen, 

uw gordijnen moet weghalen of planten van de vensterbank moet halen. Ook als u buiten zonneschermen heeft 

moeten die tijdelijk weg. Kunt u dit ook met hulp van kinderen, familie of vrienden niet? Bespreek dit dan tijdens de 

warme opname! Soms zijn zonneschermen zo oud, of bijvoorbeeld door het weer zo aangetast, dat het weghalen 

niet lukt zonder ze te beschadigen. Of dat ze niet meer op te hangen zijn. Haalt De Nieuwe Norm uw 

zonnescherm(en) in overleg met u weg? In dat geval nemen zij geen verantwoordelijkheid voor eventuele 

beschadigingen of het niet meer terug kunnen hangen van het scherm!   

Veiligheid staat voorop 

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden woont u in uw woning. Dit vraagt om extra aandacht. Aandacht 

van de medewerkers, maar ook van u. Samen zorgen we ervoor dat het veilig blijft. Blijf daarom alert op onveilige 

of gevaarlijke situaties en meldt deze direct als u ze ziet bij de uitvoerder van De Nieuwe Norm.   

(Klein)kinderen en huisdieren 

Veiligheid staat voorop tijdens de werkzaamheden. Voor kinderen is de bouwplaats een 

bijzonder aantrekkelijke speelplaats, maar dit is niet veilig. Laat daarom uw (klein)kinderen 

niet op het bouwterrein spelen. 

 

Let extra op uw huisdieren als er werkzaamheden in uw woning plaatsvinden. Breng ze 

liefst een paar dagen ergens anders onder. Zorg er in ieder geval voor dat ze niet in de 

weg lopen of weg kunnen lopen. 

Toegang tot de woning 

Het is logisch dat uw woning toegankelijk moet zijn voor de medewerkers van De Nieuwe Norm.  

Meest prettig is als u tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk zelf thuis bent of in ieder geval toegang verleent. 

Lukt dat niet? Vraag dan een familielid, vriend of een van uw buren om hulp. 

Als ook dat niet lukt, dan kunt u de sleutel van uw woning afgeven bij de uitvoerder van De 

Nieuwe Norm. In dit geval tekent u een sleutelverklaring.  

 

Let op: u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de spullen in uw woning. Vidomes en De Nieuwe 

Norm zijn niet aansprakelijk voor vermissing van spullen uit uw woning. Ook niet als u de sleutels 

afgeeft.  

Berg uw kostbare en kwetsbare spullen goed op 

Wij adviseren u om uw waardevolle en kwetsbare spullen veilig op te bergen of tijdelijk bij familie of vrienden op te 

slaan. Dit geldt ook voor elektronische apparatuur zoals laptops of tablets. Bergt u deze spullen thuis op? Dek ze 

dan goed af met een doek of kleed. Schade kan anders makkelijk ontstaan. 

 

 

 
 

 

 

 

Ontstaat er schade omdat u uw spullen en/of eigendommen niet voor de uitvoering van de werkzaamheden 

heeft opgeborgen? Dan zijn Vidomes en De Nieuwe Norm niet aansprakelijk voor de geleden schade.  
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En verder… 

• Wilt u de ruimtes rondom de kozijnen vrijmaken? Alleen dan kunnen we het tijdelijke schot plaatsen en 

het glas in uw kozijnen vervangen. Zo voorkomt u ook dat uw spullen per ongeluk beschadigen.  

We vragen u voordat de werkzaamheden in uw huis starten een strook van ongeveer anderhalve meter 

langs de kozijnen vrij te maken. Meestal is het voldoende als u uw meubels verplaatst, de vensterbanken 

leeg ruimt en de raambekleding (gordijnen/rolgordijnen en vitrage) weghaalt. 

• Wij vragen u ook uw balkon leeg te halen voordat we met het vervangen van het glas in uw woning 

beginnen. Alleen op die manier kunnen we goed bij het raam. 

• Heeft u buitenzonwering en lukt het u niet die zelf voor de werkzaamheden weg te halen? In dat geval 

halen wij de schermen weg. Na uitvoering van de werkzaamheden hangen we ze weer terug, mits ze in 

goede staat verkeren. 

 

    Bespreek het tijdens de warme opname als u hulp van onze kant nodig heeft! 
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9  Planning, voorzieningen 

en vergoedingen 
 

Duur van de werkzaamheden per woning 

De werkzaamheden starten in het najaar van 2020. We verwachten in totaal circa 10 

werkdagen nodig te hebben voor de werkzaamheden in elke woning. Daar bovenop 

komen nog de werkzaamheden aan de gevels, galerijen en algemene ruimtes.  

 

We proberen de werkzaamheden in uw woning enigszins te verspreiden. Als voorbeeld: 

pas een paar weken nadat het glas aan de achterkant van uw woning is vervangen en 

het raam daar is geplaatst, vervangen we het glas aan de voorkant van uw woning. 

En de werkzaamheden rond de mechanische ventilatie voeren we niet tegelijk met de werkzaamheden aan uw 

kozijnen uit.   

 

Natuurlijk informeren wij u over de planning en de exacte data waarop we het onderhoud aan uw woning uitvoeren. 

U ontvangt ruim voor aanvang van uw woning een planning van ons.  

 

Duur van de werkzaamheden hele complex 

Alle werkzaamheden die niet aan uw eigen woning plaatsvinden, zoals het vervangen van het voegwerk, het 

aanbrengen van de spouwankers en de isolatie van daken en gevels, vallen buiten de hierboven genoemde termijn 

van 10 werkdagen.  

 

Volgens de planning duren de totale werkzaamheden zo’n zeven maanden.   

 

Ook voor de planning geldt dat de uitvoering van de werkzaamheden langer kan duren als er vanwege het 

coronavirus extra maatregelen nodig zijn. Of dat straks het geval is en hoe, is op dit moment niet bekend. Zie 

ook wat hierover in hoofdstuk 7 staat vermeld. 

Overlast  

Wij noemden het hiervoor al: overlast is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet te voorkomen. 

U krijgt medewerkers over de vloer, er staan opslagcontainers op de bouwplaats en er is bouwverkeer in de 

omgeving. De overlast kunnen we niet wegnemen, maar wel zoveel mogelijk beperken. Denkt u vooral met ons 

mee over hoe we dat kunnen doen. 

Onze rustwoningen 

Soms bent u de herrie, overlast en het stof in uw woning misschien beu. Heel begrijpelijk. 

Daarom zorgt Vidomes voor een plek waar u uit de rommel kunt zijn. Zo’n plek creëren we 

voor u en uw buren als het mogelijk is in een lege woning. Ergens in het complex waar op 

het moment dat we bij u bezig zijn niet wordt gewerkt. De woning is op werkdagen 

beschikbaar. We richten hem in met onder andere een bankstel, stoelen en tafels. Ook 

zorgen we voor koffie en theefaciliteiten. Als we geen lege woning hebben in het blok 

woningen waar niet wordt gewerkt, dan wijken we uit naar de bewonersruimte van de 

Debussyflat en/of één van de Sterflats.  

 

We hanteren drie regels in de rustwoning of bewonersruimte:  

• Roken is niet toegestaan. 

• Huisdieren zijn niet toegestaan, omdat er mogelijk medebewoners allergisch of bang voor zijn. 

• Wilt u bij vertrek uit de woning/ruimte alles netjes en schoon achterlaten? 
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Onze oplossingen voor lastige situaties 

De werkzaamheden brengen een aantal lastige situaties met zich mee. Daarom hebben we voorzieningen bedacht 

waar u, zonder kosten, gebruik van kunt maken. Lees hieronder welke dat zijn.  

 

• Afdekfolie 

Wij dekken de vloer af waar we werken en lopen. Wilt u zelf meer afdekken? Dat kan. U kunt bij de uitvoerder 

afdekfolie halen.   

 

• Verhuisdozen 

Heeft u dozen nodig om wat losse spullen tijdelijk in op te slaan? Die kunt u bij de uitvoerder afhalen.  

Vergoedingen 

• Om het verminderde woongenot tijdens de uitvoering van de werkzaamheden enigszins te verzachten, ontvangt 

u van Vidomes een tegemoetkoming. Na afloop van de werkzaamheden storten we een gedeelte van de huur 

die u betaalt terug. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 254,-.  

 

• U krijgt een vergoeding van € 25,- voor extra kosten voor stroom- en waterverbruik door de aannemer. 

 

We betalen de vergoedingen aan u uit na afloop van de onderhoudswerkzaamheden.  
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10 Schade en calamiteiten 
 

De werknemers van De Nieuwe Norm doen hun uiterste best om schade aan uw eigendommen en aan uw woning 

te voorkomen. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje. Het kan dus gebeuren dat er toch schade ontstaat. 

De Nieuwe Norm probeert de schade in dat geval eerst zelf met u af te handelen en, als dat mogelijk is, ook te 

herstellen. Als herstellen niet lukt, dan zoekt de uitvoerder samen met u naar een oplossing.  

 

Wij vragen u bij schade aan uw eigendommen het volgende te doen: 

 

• Meld de schade schriftelijk bij uw inboedelverzekering. Verzekeraars willen dat u schade 

direct meldt. Doe dit in elk geval binnen 48 uur (of direct na het weekend). Heeft u nu 

geen inboedelverzekering? Dan raden wij u aan deze alsnog af te sluiten. 

• Maak een foto van de schade en meld de schade binnen 24 uur bij de uitvoerder van 

De Nieuwe Norm. U krijgt van de uitvoerder een schadeformulier en een kopie van het 

ingevulde en ondertekende formulier. Was u niet thuis toen de schade ontstond? Meld 

de schade dan de eerstvolgende werkdag bij De Nieuwe Norm. 

 

Een melding van een schade is nodig om deze te beoordelen. Herstel de schade dus nooit voordat u die heeft 

gemeld. Is de schade zodanig dat direct herstel nodig is? Overleg dit dan met de uitvoerder.  

Vermissing 

Mist u iets uit uw woning? Meld dit dan binnen 24 uur bij de politie. Er wordt dan een proces-verbaal opgemaakt. 

Hierna meldt u de vermissing schriftelijk en samen met het proces-verbaal bij de uitvoerder van De Nieuwe Norm. 

De uitvoerder geeft uw melding ook door aan Vidomes. 

 

 
  

Neem bij calamiteiten die te maken hebben met de onderhoudswerkzaamheden contact op met: 

• Tijdens kantooruren: uitvoerder 010 – 303 36 24 

• Buiten kantooruren (ook tijdens feest- en vakantiedagen): de 24-uurs servicedienst van  

De Nieuwe Norm. Het telefoonnummer is 010 – 415 58 38 

 

Algemene reparatieverzoeken en calamiteiten:  

Voor reparatieverzoeken en calamiteiten die géén verband hebben met dit project neemt u contact op met 

het KlantContactCentrum (KCC) van Vidomes:  

 

• Telefoon: 088 - 84 56 600 

• WhatsApp: 06 -13 27 59 72 

• Online: www.vidomes.nl/contact 
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11 Oplevering 
 

Als de onderhoudswerkzaamheden klaar zijn, volgt de oplevering. U loopt met de 

uitvoerder door uw woning en beoordeelt samen of de werkzaamheden goed zijn 

uitgevoerd. Als er tekortkomingen zijn, lost De Nieuwe Norm die zo snel mogelijk op. 

 

Snel na de oplevering van uw woning organiseren we een bijeenkomst waar we u 

uitleggen hoe u het best met uw vernieuwde woning kunt omgaan. We geven u tips 

en kunt u er uw vragen stellen. Als u wilt kunt u een persoonlijke afspraak maken met 

onze energiecoach.  

 

Na de oplevering ontvangt u een enquête. Wij willen namelijk graag van u horen hoe u de werkzaamheden in uw 

woning heeft ervaren. Van uw ervaringen kunnen wij leren en uw tips nemen we graag mee voor toekomstige 

onderhoudsprojecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


