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1.  Het project 
 
Complex 9, 223 woningen Rivierenbuurt te IJmuiden 
Opdrachtgever  : Woningbedrijf Velsen  
Aannemer   : ToekomstGroep 
Ons projectnummer  : 16.961 
Projectomvang  : 223 woningen 
Straten*   : IJsselstraat 9 t/m 41 en 20 t/m 42 

Roerstraat 3 t/m 74 en 2 t/m 20 
Lekstraat 1 t/m 21 en 2 t/m 38 
Reggestraat 1 t/m 13, 2 t/m 14 
Kromme Mijdrechtstraat 1 t/m 79, 2 t/m 30 
Eemstraat 1 t/m 25, 2 t/m 26 
Rijnstraat 7 t/m 79 
* Tussen de huurwoningen bevinden zich koopwoningen 
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2.  Voorwoord 
 
Geachte bewoner(s), 
 
Hierbij ontvangt u informatie over de werkzaamheden die in en om uw woning gaan plaatsvinden.  
In deze brochure vindt u een omschrijving van de werkzaamheden, de planning, wat wij van u 
verwachten en wat u van ons kunt verwachten.  
Voor een aantal van de werkzaamheden moeten wij in uw woning zijn. Hierbij werken wij volgens 
ons ‘Corona protocol voor bewoonde woningen’. Uiteraard voeren wij alleen werkzaamheden uit 
indien dit vanuit de overheid is toegestaan. In Hoofdstuk 7 wordt hierover nadere toelichting 
gegeven. 
Wanneer de werkzaamheden exact plaats gaan vinden in en om uw woning(blok) verneemt u van 
ons via brieven of telefonisch contact. Indien u thuis bent, kan het ook zijn dat de 
bewonerscoördinator of uitvoerder even bij u langs komt om u verder te informeren.  
Indien u tijdens de werkzaamheden vragen heeft en u de antwoorden niet in deze brochure vindt, 
aarzel dan niet en neem contact op met onze bewonerscoördinator (zie bladzijde 5). Langskomen 
in de bouwkeet (grasveld t.h.v. kruising Rijnstraat en Lekstraat) kan gezien de Corona 
maatregelen alleen na een telefonische afspraak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie in dit boekje is met zorg samengesteld. Eventuele fouten kunnen niet leiden tot 
aansprakelijkheidsstellingen e.d. Tevens zijn wij met onze werkzaamheden afhankelijk van het 
weer. De informatie in dit boekje is daarom uitsluitend te gebruiken als indicatie. 
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3.  Het projectteam 
 

De werkzaamheden aan de woningen worden door diverse partijen onder verantwoording van 
ToekomstGroep uitgevoerd en gecoördineerd door Cees Breure en Rianne Avink 
(bewonerscoördinatoren) en Hans Potveer (uitvoerder). 
 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cees Breure   Rianne Avink     Hans Potveer 
      06 – 12 43 71 61 06 – 12 43 71 61   06 – 12 43 71 61 
      rivierenbuurt@toekomstgroep.nl rivierenbuurt@toekomstgroep.nl rivierenbuurt@toekomstgroep.nl 

  
Voor vragen, suggesties en/of afspraken kunt u zowel telefonisch als per e-mail contact opnemen. 
Hiernaast zijn wij (telefoonnummer 06 – 124 37 161) via WhatsApp te bereiken op werkdagen 
tussen 7:00 en 16:00 uur. 
 
Vanuit Woningbedrijf Velsen zijn Pleun Corman (woonconsulent) en Roger Muis (opzichter) bij dit 
project betrokken. Verdere informatie kunt u vinden op https://www.wbvelsen.nl/projecten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Pleun Corman Roger Muis 
     0255 – 566 566 0255 – 566 566  
     06 – 20 50 58 47 
     p.corman@wbvelsen.nl  r.muis@wbvelsen.nl 
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4.  Vooropname van uw woning 
 
Voordat wij starten met de werkzaamheden nemen wij contact met u op om uw woning aan de 
binnen- en buitenzijde op te nemen. Dit noemen we de warme opname.  
 
Het houdt in dat wij uw woning controleren op eventuele beschadigen en belemmeringen. De 
woning-opname wordt vastgelegd d.m.v. foto’s en het invullen van een checklist. Tijdens de 
opname nemen wij in het kort met u de geplande werkzaamheden door. Tevens overhandigen wij 
u de dagkalender waarop u kunt nakijken welke werkzaamheden we per dag uitvoeren. 
 
Doordat we te maken hebben met allerlei preventieve maatregelen omtrent de verspreiding van 
het coronavirus lopen wij tegen een aantal beperkingen aan in de manier van werken. Uiteraard 
volgen wij de regelgeving van het RIVM op de voet. Samen met u bespreken wij hoe we 
deze warme opnames kunnen uitvoeren. Hiervoor nemen we binnenkort contact met u op voor 
zover dit nog niet is gebeurd. 
 
Inmiddels is gestart met de asbestinventarisatie in uw woning. De inventariseerder Van Santen 
Advies maakt hiervoor een afspraak met u. Mochten er tijdens dit onderzoek asbestverdachte 
materialen in uw woning worden aangetroffen, dan worden deze onderdelen in het laboratorium 
onderzocht. Asbesthoudende onderdelen waar wij geen werkzaamheden aan verrichten mogen in 
veel gevallen blijven zitten en de onderdelen waaraan wij wel werkzaamheden moeten uitvoeren, 
worden vooraf volgens de geldende wet- en regelgeving verwijderd. Na de werkzaamheden wordt 
door Woningbouw Velsen een meterkastkaart aan u afgegeven. Op deze kaart staat aangegeven 
waar het eventuele achtergebleven asbest in uw woning nog aanwezig is. 
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5.  Werkzaamheden aan uw woning 
 
Onderstaande werkzaamheden worden in het complex uitgevoerd: 
•  Steigers plaatsen rondom de woningen 
•  Voegwerk en scheurvorming herstellen (plaatselijk) 
•  Bestaande schoorstenen opknappen 
•  Balkonhekken opknappen 
•  Vervangen hemelwater afvoeren 
•  Slechte bergingsdeuren worden geschilderd of indien noodzakelijk vervangen 
•  Vervangen glazen klepramen door vast glas met ventilatierooster 
•  Hang- en sluitwerk verbeteren en kierdichting ramen en deuren verbeteren 
•  Houtrot herstellen en schilderwerk buiten (draaiende delen kleurkeuze) 
•  Schoonmaken en herstellen van de dakgoten 
•  Asbest inventariseren en eventueel saneren. 
•  Maatregelen bij de bouwmuur op de zolder om brandoverslag te vertragen 
•  Diverse aanpassingen in de duplexwoningen om de brandveiligheid te vergroten 
•  Daken van binnenuit isoleren 
•  Dakramen vervangen (indien noodzakelijk) 
•  Dakpannen nalopen en indien nodig herstellen 
•  Voordeuren vervangen 
•  Kieren dichten 
•  Enkel glas vervangen 
•  Mechanische ventilatie aanbrengen 
•  Oude Cv-ketels vervangen (indien van toepassing) 
•  Zonnepanelen plaatsen 
 
De werkzaamheden hebben wij onderverdeeld in drie categorieën: onderhoudswerkzaamheden, 
brandveiligheidswerkzaamheden en verduurzamingsmaatregelen. Wij proberen de 
werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren. 
 

5.1 Onderhoudswerkzaamheden  
 
Steiger 
Om de verschillende werkzaamheden goed uit te 
kunnen voeren maken wij gebruik van steigers. Deze 
komen aan de voor- en achtergevel en kopgevel te 
staan. De steigers worden voorafgaand aan de 
werkzaamheden opgebouwd. De steigers worden 
voorzien van netten, waardoor uw uitzicht tijdelijk 
beperkt is. Wij vragen u om de grond tot op 1,5 meter 
van uw gevel vrij te maken van obstakels en bevestigde 
attributen aan uw gevel te verwijderen, om ruimte te 
maken voor de steiger. Het is verboden voor onbevoegden om de steiger te betreden.  
 
Nadat alle werkzaamheden waarvoor een steiger langs de gevel noodzakelijk is, zijn uitgevoerd, 
wordt de steiger zo snel mogelijk weer verwijderd. 
 



 

8 

Voegwerkherstel  
Er wordt voegwerkherstel uitgevoerd aan de zuid- en westgevels van de woningen. 
Het metselwerk wordt vervolgens gereinigd d.m.v. gepaste hogedruk en warm water. Deze 
werkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. Alleen daar waar het voegwerkherstel 
heeft plaats gevonden wordt het metselwerk gereinigd. 
 
Bestaande schoorstenen opknappen 
De bestaande voegen worden uitgehakt en opnieuw gevoegd. Tevens wordt het lood van de 
schoorsteen vervangen. Het metselwerk van de schoorsteen wordt met warm water onder 
hogedruk gereinigd en daarna wordt de schoorsteen geïmpregneerd. Het impregneren wordt 
gedaan om doorslaand vocht tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat er minder snel mos en 
vuil kan hechten aan de schoorstenen. Alle dakpannen worden gecontroleerd, gebroken pannen 
worden vervangen. De betonnen afdekplaat van de schoorsteen wordt behandeld met een 
waterdichte afwerklaag. 
 
Balkonhekken opknappen 
De balkons en balkonhekken worden schoongemaakt en hersteld waar noodzakelijk. Vervolgens 
wordt er een nieuwe beschermende laag schilderwerk op aangebracht. Ook de balkonvloer wordt 
voorzien van een nieuwe coating. Wij vragen u om het balkon vrij te maken van bijv. 
bloembakken, meubilair en zelf aangebrachte voorzieningen. Zo kunnen wij onze werkzaamheden 
uitvoeren zonder dat wij uw spullen beschadigen.  
 
Vervangen hemelwater afvoeren 
De oude hemelwater afvoeren worden vanaf de steiger verwijderd en vervolgens worden er 
nieuwe hemelwater afvoeren gemonteerd. De dakgoten worden schoongemaakt, goed nagekeken 
en daar waar nodig gerepareerd. 
 
Stalen deuren van de berging vervangen (indien noodzakelijk) 
Wanneer bestaande stalen bergingsdeuren in slechte staat verkeren worden deze vervangen en 
ter plaatse in de vooraf gekozen kleur geschilderd. De deuren die nog in goede staat verkeren 
worden geheel geschilderd. 
Vervangen glazen klepramen door vast glas met rooster 
De bestaande hardglazen klepramen zijn niet geïsoleerd en worden daarom vervangen door 
HR++ beglazing met daarboven zelfregelende ventilatieroosters. 
 
Hang- en sluitwerk verbeteren en kierdichting ramen en deuren verbeteren 
De buitendeuren worden voorzien van 3-puntssluitingen om de inbraakwerendheid te verbeteren. 
Tevens worden de tochtstrippen vervangen, waardoor er minder tocht bij de draaiende delen zal 
plaatsvinden. Niet of slecht functionerend hang- en sluitwerk van de ramen wordt hersteld of 
vervangen. Bij ramen en deuren wordt een nieuwe kierdichting aangebracht. Hiervoor worden 
nieuwe raamrubbers in de draairamen geplaatst, en er wordt nagezien dat alle draairamen goed 
werkend, goed afsluitbaar en hierdoor kierdicht zijn. Wij vragen u om alle spullen van de 
vensterbanken te verwijderen en te zorgen voor voldoende vrije werkruimte voor onze 
medewerkers. 
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Buiten schilderwerk 
Alle kozijnen en draaiende delen van de woning worden aan de buitenzijde nagekeken op houtrot 
en geschilderd. U heeft voor de draaiende delen eerder een kleur kunnen kiezen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoonmaken van de dakgoten 
De huidige goten worden schoongemaakt en de staat van de dakgoten wordt gecontroleerd. 
 

Inventariseren van eventueel aanwezig asbest in de woningen 
In de woningen kunnen asbestbronnen aanwezig zijn op plaatsen waar wij werkzaamheden gaan 
uitvoeren. Asbest is soms verwerkt in bouwmaterialen, kitten en bijvoorbeeld vloerzeil. Als men 
hierin bijvoorbeeld gaat boren of zagen kunnen er asbestvezels vrijkomen. Deze vezels leveren 
een gevaar op voor de gezondheid. Een onafhankelijk, specialistisch bedrijf onderzoekt momenteel 
of er dergelijke materialen aanwezig zijn in de woningen en werkt de bevindingen uit in een 
asbest rapportage. U wordt op de hoogte gesteld en geïnformeerd indien blijkt dat er 
asbesthoudende onderdelen verwijderd dienen te worden. 
 

5.2 Brandveiligheidswerkzaamheden 
 

Maatregelen bij de bouwmuur op de zolder om de kans op brandoverslag te verkleinen 
Op de zolder bij de bouwmuren (de muur tussen u en de buren) gaan wij voorzieningen 
aanbrengen om brandoverslag tussen beide woningen te vertragen. Uw gemeente heeft dit 
verplicht gesteld. De aansluiting tussen het dakhout en de bouwmuur wordt brandwerend afgekit. 
Dakdoorvoeren welke vlak naast de bouwmuur door het dak gaan worden voorzien van een 
plaatje brandwerend materiaal. Ze worden tevens voorzien van een brandwerend manchet. Wij 
vragen u de eventueel door u aangebrachte betimmering en afwerking te verwijderen en de 
zolder leeg te ruimen, zodat wij de voorzieningen kunnen aanbrengen. Mogelijk dat zware spullen 
in het midden van de zolder gezet kunnen worden. Dit kunt u overleggen met de uitvoerder, Hans 
Potveer. 
Diverse aanpassingen in de duplexwoningen om de brandveiligheid te vergroten 
Bij de duplexwoningen worden in aanvulling op de voorzieningen op de zolder bij de bouwmuur, 
ook aanpassingen aan de kanalen en woningtoegangsdeuren gedaan om brandoverslag tussen de 
boven elkaar gelegen woningen te verkleinen. 
 

5.3 Verduurzamingsmaatregelen 
 
Veel van de werkzaamheden die wij uitvoeren hebben te maken met het beter isoleren van uw 
woning. Hierdoor zult u minder energie verbruiken wat resulteert in minder kosten. Fijn voor uw 
portemonnee en beter voor het milieu! 
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Dak van binnenuit isoleren 
Aan de binnenkant van uw dak gaan wij dakisolatie aanbrengen. De isolatieplaten brengen wij via 
de trap naar de zolder waar wij de isolatieplaten gaan aanbrengen tegen de onderzijde van het 
dak. De platen worden op de zolder op maat gezaagd door onze timmermannen. Daarom is het 
erg belangrijk dat de zolder vooraf door u leeg is gemaakt.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De isolatieplaten zijn aan de onderzijde afgewerkt in een witte kleur  
en de randen en naden worden netjes afgewerkt met afdek strips.  
 
Dakramen vervangen (indien noodzakelijk) 
De dakramen worden allemaal vervangen door nieuwe, goed geïsoleerde dakramen. Alleen recent 
vervangen dakramen worden niet vervangen. Er is ook een mogelijkheid om een groter dakraam 
te laten plaatsen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de uitvoerder, Hans Potveer. 
Zonwering en/of verduisteringsgordijnen zijn niet inbegrepen. De aftimmering aan de binnenzijde 
wordt hergebruikt of nieuw aangebracht.  
 
Voordeur vervangen 
De bestaande voordeuren zijn niet geïsoleerd en worden daarom vervangen. Op het formulier 
“akkoordverklaring” heeft u eerder de gelegenheid gekregen om ter vervanging van uw huidige 
voordeur, uw voorkeur voor een nieuw type voordeur kenbaar te maken en de kleur vast te 
leggen. Indien u destijds geen keuze heeft gemaakt, dan maken wij deze voor u. Uw nieuwe 
voordeur is voorzien van een 3-puntssluiting met een goede inbraakwerendheid. De nieuwe 
voordeuren worden compleet geleverd en gemonteerd door de leverancier van de nieuwe deuren. 
De oude deuren worden afgevoerd. Het plaatsen van de nieuwe voordeur neemt enkele uren per 
woning in beslag.  
 
Kieren dichten 
Bestaande kieren aan de binnenzijde rondom uw gevelkozijnen worden van binnenuit nagelopen 
en afgekit. Op deze manier wordt de tocht rondom de kozijnen verminderd. 
 
Enkel glas vervangen 
Bestaand enkel glas van de woning wordt vervangen door hoogwaardig HR++ isolatieglas. 
De beglazing wordt gemonteerd met nieuwe glaslatten en hierna geschilderd. Dit geldt niet voor 
de berging. 
 
Mechanische ventilatie aanbrengen 
Voor een goed binnenklimaat in uw woning moet de oude, vochtige lucht worden afgevoerd. Dit 
doet de mechanische ventilatie (MV). De schone, droge lucht komt dan o.a. via de nieuwe 
roosters uw woning binnen. Een CO2 sensor in de woonkamer meet dit.  
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In elke woning wordt op de zolder een mechanische ventilatie-unit aangebracht. De afzuigpunten 
zullen in badkamer, toilet, keuken en op de zolder boven de trap naar de 1e verdieping gesitueerd 
worden. Daar waar mogelijk maken wij gebruik van eventueel beschikbare en bestaande kanalen 
in de schoorsteen. Indien dit niet mogelijk is wordt er met u gekeken naar een andere oplossing. 
Dit wordt per woning bekeken. U kunt de mechanische ventilatie ook handmatig bedienen. 
 
Oude Cv-ketels vervangen (indien van toepassing) 
De huidige Cv-ketels worden vervangen als deze van het woningbedrijf zijn en ouder dan 17 jaar. 
Als u nog gaskachels heeft of een oude eigen installatie kunt u via de uitvoerder een aanvraag 
indienen om deze te laten vervangen. In een aantal woningen wordt een complete Cv-installatie 
aangebracht omdat deze momenteel nog niet aanwezig is. 
 
Zonnepanelen plaatsen 
Om te besparen op elektra is ervoor gekozen om zonnepanelen op uw woning aan te brengen. 
Deze panelen worden op het dak geplaatst en worden verbonden met de elektra meter van uw 
woning. U zult merken dat u – bij hetzelfde gebruik – hiermee bespaart op uw elektrakosten. 
Zonnepanelen leveren overdag stroom op. Het is aan te raden om apparaten (wasmachine, 
droger, vaatwasser etc.) zo veel mogelijk overdag aan te zetten. Als u nog een dubbel-tarief 
meter heeft kan het voordeliger zijn om deze om te 
laten zetten naar een enkel-tarief meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

6.  Volgorde en planning 
 
Via een brief of telefonisch contact laten we u tijdig weten wanneer de werkzaamheden aan uw 
woning(blok) plaatsvinden. Een tekening van de bouwrouting is toegevoegd als bijlage. 
 

6.1 Flora en fauna  
 
In overleg met een ecoloog hebben wij een plan opgesteld om onze werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren volgens de geldende regelgeving. Door deze afstemming kunnen wij met enige 
aandachtspunten onze werkzaamheden uitvoeren zonder beschermde Flora en Fauna in gevaar te 
brengen. Dit betreft voornamelijk werkzaamheden aan de buitenzijde van de woningen welke 
vanaf de steiger uitgevoerd worden. Onze uitvoeringsplanning is mede afgestemd op het 
komende broedseizoen. Wij streven ernaar om voor het broedseizoen klaar te zijn met onze 
werkzaamheden.  
 

6.2 Volgorde 
 
De werkzaamheden worden per blok, opeenvolgend uitgevoerd. Over de planning/volgorde wordt 
u nader geïnformeerd. 
 

6.3 Proefwoning 
 
Als proefwoning is IJsselstraat 37 aangewezen. Hier zijn de werkzaamheden reeds afgerond. Als u 
wilt kunt u hier kijken hoe bijvoorbeeld de afwerking van de zolder er uitziet. Met de uitvoerder 
kunt u hierover afspraken maken. 
 

6.4 Duur van de werkzaamheden 
 
De duur van de werkzaamheden is verschillend per woonblok. De werkzaamheden binnen en 
buiten duren gemiddeld zo’n vijf à zes weken per woonblok afhankelijk van het aantal woningen 
per woonblok en afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit betekent echter niet dat er ook 
elke dag mensen in of aan uw woning aan het werk zijn.  
  
Voor de werkzaamheden waarvoor wij in uw woning moeten zijn, worden individuele afspraken 
met u gemaakt omtrent de exacte datum waarop wij met uw woning aan de slag gaan en zullen 
wij uitleggen welke werkzaamheden wij zullen uitvoeren.  
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7.  Veilig werken tijdens de Coronacrisis 
 
ToekomstGroep heeft een COVID-Protocol opgesteld voor de werkwijze bij huisbezoeken en 
warme opnames. 
 
COVID-Protocol werkwijze huisbezoeken/ warme opnames  
Binnenkort gaan wij starten met de werkzaamheden van het project 223 woningen in de 
Rivierenbuurt te IJmuiden. Wij vermijden contactmomenten en houden 1,5 meter afstand.  
Bij bezoek van ons staat de gezondheid van u en onze medewerkers voorop. Hierin volgen wij de 
richtlijnen en maatregelen van het RIVM nauwlettend en vragen u het volgende; 

•  Bent u of een van uw gezinsleden ‘niet lekker’ dat wil zeggen dat u hoest, 
verkouden bent en/of koorts heeft, dan vragen wij u vriendelijk om de afspraak 
te verplaatsen. 

 
Als de afspraak gewoon door kan gaan, dan volgen we de onderstaande werkwijze: 

•  De vaklieden bellen bij u aan en doen een stap naar achter. U bent in de gelegenheid om 
de deur te openen, wij vragen u ook een stap naar achter te doen. Op deze manier houden 
we voldoende afstand van elkaar. Er worden geen handen geschud. 

•  De vaklieden beoordelen of zij het op het zicht veilig genoeg vinden om de woning te 
betreden.  

•  Zorgt u ervoor dat de doorgang naar de ruimte waar de vaklieden moeten zijn vrij is en dat 
de deuren van de te betreden ruimtes zijn geopend?  

•  Houd tijdens de aanwezigheid van de vaklieden altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Verblijf 
bij voorkeur niet in dezelfde ruimte. 

•  Vermijd fysiek contact met de vaklieden. 
•  De vaklieden zijn in het bezit van (wegwerp)handschoenen en desinfecterende middelen. 

Hier zullen zij veelvuldig gebruik van maken.  
•  Ook voor ons geldt dat wij geen vaklieden bij u langs sturen die verkouden zijn, hoesten 

en/of koorts hebben.  
•  Vaklieden nemen géén koffie, thee e.d. aan van u, roken niet in uw woning en maken geen 

gebruik van uw toilet. 
 

Wij blijven de richtlijnen en het advies van het RIVM nauwgezet volgen. Gezondheid voor u en 
onze medewerkers staat voorop! Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd.  
Indien u vragen heeft met betrekking tot dit protocol kunt u contact opnemen met Hans 
Potveer, uitvoerder, telefoonnummer 06 – 12 43 71 61 of per e-mail  
rivierenbuurt@toekomstgroep.nl. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking! 

 
 
Onze werkwijze is gebaseerd op de Arbeidshygiënische 
strategie en tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden 
gebruiken wij hygiënepunten, zoals op de foto hiernaast 
aangegeven.  
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Bij de tijdelijke bouwplaats waar de uitvoerderskeet en de afvalcontainers zijn gesitueerd, is bij 
de ingang een bouwdoek opgehangen met Covid-19 maatregelen, zie bovenstaande 
afbeelding. Wij verzoeken u bij het betreden van dit terrein rekening te houden met de 
aangegeven instructies. 
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8.  Overlast 
 
Ondanks dat wij onze uiterste best doen om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren en 
zoveel mogelijk rekening met u te houden, kunt u overlast ervaren. Helaas is dat onvermijdelijk. 
Wij vragen hiervoor uw begrip.  
 
Het verrichten van werkzaamheden in en om uw woning betekent een inbreuk op uw privacy. Van 
beide partijen vergt dit enige flexibiliteit en creativiteit. Door goed overleg en wederzijds begrip 
kunnen wij voor u de overlast tot een minimum beperken. Indien er speciale omstandigheden zijn 
waar wij rekening mee moeten houden (ziekte, huisdieren, etc.), kunt u dit vooraf melden bij de 
uitvoerder. Uiteindelijk zult u veel plezier beleven van het eindresultaat!  
 
Bouwplaats inrichting 
In verband met de werkzaamheden zal op een aantal momenten de straat afgezet zijn en/of is er 
minder parkeergelegenheid. Deze maatregelen en eventuele omleidingen worden met bebording 
aangegeven. 
 
Afvalcontainers en opslag 
In de wijk zullen tijdens de werkzaamheden diverse afvalcontainers en tijdelijke opslagplaatsen 
gecreëerd worden. Deze plekken worden in overleg met Woningbedrijf Velsen en de gemeente 
Velsen bepaald. Er zullen speciale containers worden geplaatst voor het afvoeren van afval/ 
huisraad van de zolders. Mocht u onverhoopt overlast ondervinden van deze tijdelijke 
voorzieningen, meld dit dan bij onze uitvoerder. 
 
Klachten over parkeren 
Op verzoek van de gemeente Velsen gaan wij onze auto`s bij onze bouwketen aan de Rijnstraat 
met 2 wielen op de stoep parkeren, zodat het doorgaande verkeer zo min mogelijk hinder 
ondervindt. Onze uitvoerder en bewonerscoördinator beschikken over een fiets om zich snel en 
makkelijk in de wijk te kunnen verplaatsen. Op deze manier proberen wij het aantal geparkeerde 
auto`s bij u in de straat te beperken. Heeft u klachten over het parkeren van onze medewerkers? 
Meld deze direct bij onze uitvoerder. U kunt uw klacht ook e-mailen naar 
rivierenbuurt@toekomstgroep.nl. Stuur met uw klacht een foto mee en een duidelijke 
omschrijving van de klacht. 
 
Uitvoerend personeel 
Onze medewerkers zijn gewend om te werken in woningen in bewoonde staat. Dit betekent dat 
wij rekening houden met u als bewoner. Wij zijn immers bij u te gast. Ook gaan wij voorzichtig 
om met uw eigendommen. Onze medewerkers kunnen zich te allen tijde legitimeren en gaan altijd 
gekleed in herkenbare bedrijfskleding. Als u klachten heeft over de vakmensen, meld deze dan 
direct bij de uitvoerder. Bij een snelle melding kunnen we wellicht verdere overlast beperken.  

 

9.  Tips ter voorbereiding 
 
Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, zijn wij afhankelijk van uw medewerking. Wij 
geven u een aantal tips, zodat u zich goed kunt voorbereiden op de werkzaamheden, zodat deze 
soepel zullen verlopen. 
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Zaken die u zelf kunt regelen 
•  Voor de uitvoering van de dakrenovatie is het belangrijk dat uw zolder leeg is. Begint u op 

tijd met het ruim maken van uw zolder. Om u hierin te ondersteunen worden speciale 
zolderruimdagen georganiseerd. In verband met Corona zal dit gefaseerd gebeuren. U 
ontvangt hiervan te zijner tijd meer informatie van de bewonerscoördinator. ToekomstGroep 
zet een aantal afvalcontainers neer, waar u dan overtollige spullen van uw zolder in kunt 
weggooien. Wij stellen hiervoor bovendien verhuisdozen, puinzakken e.d. kosteloos 
beschikbaar aan de bewoners. Ook zorgen wij dat er een aantal kruiwagens beschikbaar zijn 
welke gebruikt kunnen worden door de bewoners. De afvalcontainers zijn niet bedoeld voor 
huishoudelijk restafval, asbesthoudende materialen, zeilen, vloerafwerkingen en gft & 
etensresten.  

•  Indien uw kelder geïsoleerd wordt, zorg dan dat uw kelder vrij is en dat de meterkast leeg is. 
•  Wij raden u aan uw kostbare en kwetsbare goederen op te bergen op een veilige plaats. 
•  Zorg dat u zelf aanwezig bent of een vertegenwoordiger namens u, als wij werkzaamheden 

uitvoeren in uw woning. Wij stellen u tijdig op de hoogte wanneer wij in uw woning gaan 
werken. Tijdens het werk aan de buitenkant van uw woning hoeft u niet thuis te zijn. Let op: 
bij schilderwerkzaamheden buiten dienen de ramen geopend te zijn. 

•  Huisdieren kunt u tijdens de werkzaamheden het beste uit de buurt houden. 
 
Tuin 

•  Verwijder alvast bloembakken, lampen, waslijnen, zonneschermen en andere attributen die 
aan de gevel zijn bevestigd. 

•  Wij vragen u om 1,5 meter langs de gevels vrij te maken, zodat de steiger kan worden 
geplaatst. Denk hierbij aan het verplaatsen van tuinmeubelen, bloembakken, struiken en het 
verwijderen van attributen die aan de gevel zijn bevestigd. 

•  Wij vragen ook van u om ons toegang tot uw tuin te verlenen. Wilt u uw poort aan de 
achterzijde van de woning tijdens onze werkzaamheden van het slot laten? Verder dient het 
pad vanaf de poort tot de gevel vrij te zijn van obstakels. 

•  Wanneer wij op uw dak aan het werk zijn, kunt u geen gebruik maken van uw tuin. Dit in 
verband met het risico op vallende kleine onderdelen. 

 
Hulp 

•  Als u hulp nodig heeft met bovenstaande voorbereidingen, vragen wij u een beroep te doen 
op uw familie en vrienden. Mocht u echt problemen hebben met het vinden van hulp, dan 
zullen wij in overleg met u kijken of wij u kunnen helpen met de voorbereidingen. 

Afspraken 
•  Om werkzaamheden uit te voeren in uw woning maken wij zoveel mogelijk ruim van 

tevoren afspraken met u. Wij verzoeken u vriendelijk om u aan de gemaakte afspraken te 
houden en deze niet te verzetten. Daarmee kunnen wij samen met u de overlast tot een 
minimum beperken. Mocht u een gemaakte afspraak echt niet kunnen nakomen, laat dit 
dan zo snel mogelijk weten aan de uitvoerder. 
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10.  Schade 
 
Natuurlijk doen wij er alles aan om schade in of aan uw 
woning te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch schade 
ontstaan door de werkzaamheden, die door ons worden 
uitgevoerd, dan vragen wij u deze schade binnen 24 uur 
mondeling te melden bij onze uitvoerder. Hij zal met u de best 
mogelijke oplossing zoeken.  
 
In geval van schade aan uw inboedel dient u dit tevens te 
melden bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. De uitvoerder 
neemt vervolgens binnen twee werkdagen contact met u op voor het opnemen van de schade. Als 
het duidelijk is dat dit direct een gevolg is van de werkzaamheden door de aannemer dan hoeft 
hiervoor geen beroep gedaan te worden op de eigen verzekeringsmaatschappij. 
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11.  Veel gestelde vragen 
 
Kan ik al mijn spullen achterlaten in de woning tijdens werkzaamheden? 
Vanzelfsprekend werken wij met betrouwbare medewerkers en hanteren wij een strenge 
gedragscode waarbij ons motto is: “Wij zijn bij u te gast”. Gedurende de dag zijn er verschillende 
medewerkers voor u in en om uw woning aan het werk. Het kan voorkomen dat de voordeur 
enige tijd open blijft staan. Daarom adviseren wij u om uw kostbare spullen veilig op te bergen 
gedurende de werkzaamheden.  
 
Wanneer komt mijn woning aan de beurt? 
Voor de werkzaamheden die bij u in huis plaatsvinden, ontvangt u een aparte brief waarin de 
exacte data zijn vermeld. Ongeveer één week voor aanvang van de werkzaamheden aan uw 
woonblok krijgt u een planning voor de werkzaamheden aan uw woning toegestuurd.   
 
Ik heb een vakantie gepland, wat nu…? 
Indien u eventueel een vakantie heeft gepland, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan onze 
uitvoerder door te geven. 
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12.  Tot slot 
 
Wij vragen u om de veiligheidsadviezen en maatregelen volgens de Rijksoverheid in acht te 
nemen, voor zowel uw gezondheid als die van onze medewerkers.  
Hartelijk bedankt voor het lezen van deze informatie en we zien uit naar een prettige 
samenwerking. 
 


