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Datum: 24 februari 2021 

 

Een energiezuinigere, veiligere, comfortabelere 

en bovenal mooiere woningen met o.a.: 

 Nieuwe badkamer met toilet; 

 Nieuwe keuken; 

 Nieuwe buitenkozijnen en voordeur; 

 Nieuwe balkonhekken en privacy schermen; 

 Nieuwe elektrisch bedienbare zonwering; 

 Gezonder ventilatiesysteem. 
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Voor u ligt het onderhoudsplan, hierin leest u ons voorstel met de verbeteringen aan uw woning en de 

flat. Ook leest u welke overlast u kunt verwachten en welke vergoeding u krijgt. Om aan de slag te 

gaan, hebben we instemming nodig van minimaal 70% van de huurders. Dat u het er mee eens bent is 

dus belangrijk en wij hopen dat u enthousiast bent over de plannen! 

 

Woningbedrijf Velsen gaat uw woning verbeteren, zodat ze weer jaren mee kan. U krijgt een 

energiezuinigere, veiligere, comfortabelere en bovenal mooiere woningen met o.a. nieuwe 

buitenkozijnen en voordeur, nieuwe balkonhekken en privacy schermen, nieuwe elektrisch bedienbare 

zonwering, een gezonder leefklimaat door betere ventilatie en een nieuwe keuken, badkamer en toilet. 

Wilt u meer uitleg na het lezen van dit voorstel? We komen graag bij u langs om de plannen toe te 

lichten. U maakt dan een afspraak met de bewonersconsulent(e) van bouwbedrijf Ooijevaar.  

 

Waarom deze ingreep?  

De flat waarin u woont is constructief goed, maar voldoet in veel opzichten niet meer aan de eisen van 

deze tijd. Denk hierbij aan de uitstraling van het gebouw, de isolatie, het energieverbruik, 

vochtproblemen, verouderde installaties en tocht. Klachten en signalen van bewoners bevestigen dit. 

Daar wil Woningbedrijf Velsen samen met bouwbedrijf Ooijevaar graag iets aan doen. Woningbedrijf 

Velsen wil dat uw woning energiezuiniger, veiliger, comfortabeler en mooier wordt. Dat maakt dit plan 

mogelijk.  

 

Vanuit Woningbedrijf Velsen en de bewoners zijn er verschillende meldingen gedaan over onder andere 

koude problemen bij de kozijnen, niet functioneren van de intercom en de mechanische ventilatie, 

lekkage dakbedekking en het niet naar behoren functioneren van verschillende onderdelen in de 

badkamer. Met de uitvoering van dit plan worden deze ongemakken opgelost. 

 

Voordat we starten met de werkzaamheden hebben we 70% goedkeuring nodig van de bewoners van 

Sam Vlessinghof. Dat betekent dat alle bewoners een informatie pakket krijgen ten behoeve van de 

instemmingsprocedure. Het pakket bevat: 

 

 Dit onderhoudsplan, d.d. 18-02-2021 

 Akkoordverklaring, door u te ondertekenen, bij akkoord. 

 

Veel leesplezier, we hopen dat u net zo enthousiast bent over dit plan als wij. 
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Wat is de globale planning? 

Wij verwachten te starten met de uitvoering van de modelwoning vanaf maart 2021. Het onderhoud 

aan de rest van de woningen staat gepland vanaf juni 2021 tot en met februari 2022, onder voorbehoud 

van de 70% instemming van de bewoners.  

 

Nadat 70% van de bewoners heeft ingestemd, maken wij een totale planning van alle werkzaamheden. 

Op dat moment hoort u in welke periode de werkzaamheden aan uw woning gepland zijn. 

 

Twee weken voordat bouwbedrijf Ooijevaar met de werkzaamheden in úw woning start, krijgt u van 

hen de dagkalender met de definitieve planning. Daarin staat stap voor stap uitgelegd wat er in uw 

woning gaat gebeuren en wanneer het klaar is.  

 

Planning per woning 

De planning per woning is afhankelijk van welke werkzaamheden er moeten gebeuren. We weten al 

wel dat de werkzaamheden circa 10 werkdagen duren, de oplevering gebeurt dan op de 11e werkdag.   

 

Invloed op de planning 

De planning zoals we hem nu presenteren in dit onderhoudsplan is onder voorbehoud. Dat noemen we 

zo, omdat er heel veel dingen zijn die van invloed zijn op de planning. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld 

de Corona pandemie. 

 

Wij informeren u regelmatig over de voortgang en eventuele andere zaken die handig zijn om te weten. 

Dit doen wij via een nieuwsbrief, zoals u die al eerder van ons heeft ontvangen. 
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Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de werkzaamheden die wij in uw woning uitvoeren: 

 

Vernieuwing badkamer met toilet  

De badkamer met toilet vernieuwen wij als deze niet recent is vernieuwd. Tijdens het huisbezoek, voor 

de uitvoering, doen wij een opname van de badkamer met toilet. Daarna wordt bepaald of wij uw 

badkamer met toilet vernieuwen.  

 

De indeling van badkamer met toilet is op dit moment goed en zal niet worden gewijzigd. Wij brengen 

nieuwe tegels aan op de vloer en wanden. Ook krijgt u nieuw sanitair, kranen en een nieuwe radiator 

in uw badkamer met toilet.  

  

Vernieuwing keuken 

De keuken vernieuwen wij als deze niet recent is vernieuwd. Tijdens het huisbezoek, voor de uitvoering, 

doen wij een opname van de keuken. Daarna wordt bepaald of wij uw keuken vernieuwen. Als u een 

nieuwe keuken krijgt worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  

 

 Nieuw keukenblok met aanrecht en gootsteen; 

 Nieuwe bovenkasten;  

 Er wordt ruimte vrijgehouden voor een kooktoestel; 

 Leidingen worden weggewerkt in de wanden; 

 Nieuwe ventilatie luchtafvoer wordt aangebracht; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld badkamer tegels              Voorbeeld keuken  
        (exclusief fornuis, afzuigkap & kastje en koelkast) 

Bewonerskeuzen 

U mag zelf een aantal materiaal en kleur keuzes maken voor uw nieuwe badkamer met toilet en keuken. 

Hierover staat verderop meer beschreven. 



 

  

Nieuwe kozijnen met HR++ glas 

U krijgt nieuwe buitenkozijnen met isolatieglas. Een nieuwe aluminium schuifpui ter plaatste van de 

slaapkamer en een kunststof kozijn in de woonkamer. In de woonkamer komt een nieuw draai-kiep 

raam (als bestaand). In de kozijnen plaatsen wij nieuwe ventilatieroosters, deze zorgen voor de toevoer 

van frisse schone buitenlucht in uw woning en draagt bij aan een gezonder klimaat in de woning.  

 

De kozijnen worden uitgevoerd in een grijze kleur. De kleur geeft de kozijnen en de flat een nieuwe 

look. Alle kozijnen worden voorzien van hang- en sluitwerk wat voldoet aan de basiseisen van het 

politiekeurmerk voor veilig wonen en weerstandsklasse 2.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld kunststof kozijnprofiel  Voorbeeld aluminium kozijnprofiel 
 

De kozijnen aan de zuidzijde (kopgevel), in de slaapkamer van woningen 5, 22, 40, 53, 66 en 79 zijn 

nog redelijk nieuw en gaan wij niet vervangen. Wel wordt het glas in deze kozijnen voorzien van 

zonwerende folie om opwarming van de woning tegen te gaan. Tevens plaatsen wij in het bestaande 

kozijn een ventilatierooster. 

 

Asbestsanering 

Om de nieuwe buitenkozijnen te kunnen plaatsen, moet er eerst asbest verwijderd worden. Dat asbest 

zit nu veilig opgesloten en vormt geen gevaar. Bij het slopen van de bestaande kozijnen wordt het 

gebied waar de asbest zit ook geraakt. Daarom wordt de asbest verwijderd, dit heet saneren en zal op 

een veilige manier gebeuren. De medewerkers van het sloop- en asbestverwijderingsbedrijf, doen dit 

volgens vastgestelde veiligheidsmaatregelen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Zonwering 

Om te voorkomen dat de woningen na de werkzaamheden 

te veel zullen opwarmen is ervoor gekozen om ter plaatste 

van alle balkons zonwering op te hangen. De zonneschermen  

zorgen ook voor een beter energielabel. Wij gaan aan de 

buitenzijde van uw woning twee uitvalschermen monteren. 

Deze schermen worden voorzien van elektrische bediening 

in de woning.  

 

Bij de kozijnen aan de zuidzijde (kopgevel), in de slaapkamer 

van woningen 5, 22, 40, 53, 66 en 79 worden geen 

zonneschermen opgehangen. Vanwege het ontbreken van 

een balkon is onderhoud aan deze zonneschermen niet 

mogelijk. Wel wordt het glas in deze kozijnen voorzien van 

zonwerende folie om opwarming van de woning tegen te 

gaan.  

 

Voordeur 

U krijgt een nieuwe voordeur met nieuw hang-en-sluitwerk. Het draadglas rondom de voordeur wordt 

vervangen door melkglas en het plankje naast de deur komt te vervallen. De deur en het glas worden 

brandwerend uitgevoerd. Het bestaande kozijn passen wij hiervoor aan en zullen wij daarna geheel 

schilderen. De deur krijgt aan de buitenzijde op elke verdieping een andere kleur. Dit om de 

herkenbaarheid van elke verdieping te vergroten. In de deur plaatsen we een deurspion zodat u altijd 

ziet wie er aan de andere kant van de deur staat. 

 

  



 

Nieuw ventilatie systeem 

Voor een gezonder leefklimaat is er in uw flat gekozen voor een compleet nieuw ventilatiesysteem. Dit 

systeem is CO2 gestuurd. Als in de lucht van uw woning het CO2 gehalte te hoog is dan zorgt dit 

systeem ervoor dat het snel wordt afgezogen.  

 

Via ventilatieroosters in de gevelkozijnen wordt verse schone 

buitenlucht aangevoerd. De ventilatieroosters in de kozijnen zijn 

zelfregelend. Dit betekend dat er in het rooster een klep zit die verder 

open gaat als er meer lucht wordt afgezogen in de woning. Hij sluit als 

er bijvoorbeeld veel winddruk op de gevel is. Zo wordt een tochtgevoel 

in de woning voorkomen. Daarnaast stemmen we de hoeveelheid lucht 

van zowel de toevoer als de afvoer zorgvuldig op elkaar af. Zo ontstaat 

er een gezonde, goed geventileerde woning waar u als bewoner zich 

comfortabel voelt. Om het nieuwe ventilatiesysteem te plaatsen gaan 

wij nieuwe afvoerkanalen aanleggen. Deze kanalen komen bij uw 

woningentree in het zicht, om deze reden is ervoor gekozen om hier 

tegen het plafond een koof omheen te bouwen. Het glasvlak boven en 

naast de voordeur vervangen wij voor melkglas zodat de nieuwe 

kanalen minder opvallen.  

 

Modernisering installaties 

Praktisch alle installatie onderdelen in de woning pakken wij aan: 

 We vervangen de radiator in de badkamer; 

 De overige radiatoren verwijderen we gedurende het onderhoud plaatsen deze na afloop weer 

terug op dezelfde positie; 

 U krijgt een nieuw deurbelsysteem in de vorm van een videofoon zodat u kunt zien wie er 
naar binnen wil; 

 De waterinstallatie in de keuken en badkamer passen wij aan en werken deze weg in de 

wanden; 

 Het schakelmateriaal in de woning gaan we geheel vervangen; 

 Boven het keukenblok komen 2 dubbele stopcontacten.  

Overbodige installaties, zoals bijvoorbeeld een zuster oproepinstallatie verwijderen we en in verband 

met brandveiligheid plaatsen we om alle hoofdleidingen in de bergingen een brandwerende koof. 

 

Meterkasten  

De groepenkast van de elektra in de meterkast gaan wij vernieuwen als deze niet recent is vernieuwd. 

Tijdens het huisbezoek, voor de uitvoering, doen wij een opname van de meterkast. Daarna wordt 

bepaald of de vernieuwing nodig is.  
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Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden die wij in de algemene ruimtes in de flat en 

aan de buitenkant gaan uitvoeren:  

 

Nieuwe entree 

 

De entree gaan wij volledig vernieuwen en krijgt een nieuwe moderne 

uitstraling door: 

 Een nieuwe luifel; 

 Nieuwe aluminium buitengevelkozijnen, ook bij de naast 

gelegen bergingen;  

 Nieuwe postkasten en bellenplateau; 

 Het verbeteren van de toegang tot de bergingen; 

 Goede verlichting, ook bij de naast gelegen bergingen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herstellen gevels De gevels gaan wij waar nodig herstellen en opknappen: 

 De betonbanden worden voorzien van een coating; 

 Metselwerk gaan we reinigen en opnieuw voegen; 

 De voorkant van de balkons gaan we reinigen, de boven en 

onderkant worden voorzien van coating. 

 

Vervangen regenpijpen Veel regenpijpen (hemelwaterafvoeren) zijn verouderd. Omdat we niet 

willen dat er lekkages ontstaan, gaan wij deze vervangen.  

 

Buitenterrein De indeling van het buitenterrein bij de entree gaan wij enigszins 

wijzigen. Er komt een bank, de fietsenrekken worden verplaatst en er 

komen lichtpunten in de nieuwe luifel. Dit alles draagt bij aan een betere 

uitstraling en een sociaal veiliger entreegebied. 

 

Isoleren Voor een beter wooncomfort en een lagere energielast gaan wij alle 

daken, gevels en kruipruimte isoleren. 

 

Zonnepanelen 

 

Op het dak plaatsen we zonnepanelen welke elektra voor onder andere 

de lift en de verlichting in de algemene ruimten gaan opwekken. 

 

 



 

Nieuwe balkonhekken 

 

De balkonhekken vervangen wij door een nieuw aluminium lamellen 

hekwerk. Dit is onderhoudsvriendelijker voor u als bewoner en is tevens 

veiliger. Met dit type balkonhek blijft de transparantie t.b.v. de 

daglichttoetreding en zicht naar buiten behouden. De nieuwe 

balkonhekken krijgen dezelfde hoogte als de bestaande hekwerken. De 

privacy schermen vervangen wij door een nieuw scherm met dezelfde 

hoogte als bestaand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernieuwen bergingen De bestaande bergingen naast de entree gaan wij opdelen in een ruimte 

voor scootmobielen en een ruimte voor fietsen. Beide ruimten maken 

we bereikbaar vanuit zowel binnen als buiten. 

 

Nieuwe lift De huidige lift, inclusief de deuren, gaan wij vernieuwen en vergroten. 

Tijdens de vervanging van de liften is een tijdelijke lift beschikbaar aan 

de buitenzijde van het gebouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trappenhuizen 

 

De trappenhuizen gaan wij geheel opknappen: 

 De buitenkozijnen gaan we volledig vervangen door kunststof 

kozijnen in een witte kleur, aan de zuidzijde voorzien van 

zonwerend glas; 

 De betonnen trappen gaan wij reinigen en aan de onderkant 

schilderen; 

 Over de bestaande tegels brengen wij een gietvloer aan in een 

grijze kleur; 

 De balustraden van de trappen schilderen wij een donkergrijze 

kleur; 

 De wanden en plafonds worden wit gesausd. 

 

Gangen & lifthallen De gangen en lifthallen gaan wij geheel opknappen:  

 De vloerafwerking gaan we overal vervangen, per verdieping in 

een andere kleur. Dit om de herkenbaarheid van elke verdieping 

te vergroten; 

 Op elke verdieping brengen wij in de lift hal een getegelde 

lambrisering aan; 

 De plinten worden geschilderd in een donker grijze kleur.  

 De kozijnen en deuren schilderen wij een grijze kleur 

 De wanden en plafonds worden wit gesausd. 

 In de entreehal gaan wij een nieuw, akoestisch prettig, 

systeemplafond ophangen.  

 In alle gangen controleren wij de brandveiligheid en waar nodig 

verbeteren we deze. 
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De keuken en of badkamer met toilet vernieuwen wij als deze recent niet zijn vernieuwd. Tijdens het 

huisbezoek, voor de uitvoering, doen wij een opname van de keuken en badkamer met toilet. Daarna 

wordt bepaald of wij uw keuken en of badkamer met toilet vernieuwen. U krijgt de mogelijkheid om 

een aantal kleur- en materiaalkeuzes te maken.  

 

Keuken  

U krijgt een standaard keukenblok dat bestaat uit: 

 Bovenkasten; 

 Onderkasten; 

 Tegels boven het aanrecht; 

 Kraan en spoelbak.  

Bij de keuken kunt u kiezen uit een kleur voor het tegelwerk, de kastjes en het aanrechtblad en een 

keuze uit een handgreepje. 

Badkamer met toilet 

Bij de badkamer met toilet kunt u kiezen uit verschillende kleuren wandtegels en vloertegels. 

U krijgt standaard sanitair bestaande uit: 

 Wastafel met standaard mengkraan met 2 losse draaiknoppen voor warm- en koud water; 

 Douchekop met glijstang; 

 Standaard douchemengkraan met 2 losse draaiknoppen voor warm- en koud water; 

 Standaard toilet. 

Heeft u nu een verhoogd toilet, dan krijgt u een nieuw verhoogd toilet. Heeft u nu geen verhoogd 
toilet, maar wilt u daarvoor kiezen, dan bieden wij u een betaalde optie. 

 

 

 

 

 

 

Wilt u iets anders dan het standaardpakket? 

Dan zijn er diverse opties. Voor deze keuzes moet u bijbetalen. U betaalt dan de meerprijs ten opzichte 

van het standaardpakket. De gekozen optie blijft wel achter in de woning, ook als u gaat verhuizen. De 

volgende opties bieden wij u aan: 

 

 Verhoogd toilet; 

 Verlengen keukenblad; 

 Verlengen keukenblad en onderkast met passtrook; 

 1 Extra dubbele bovenkast; 

 Hendelkraan en / of een thermostaatkraan. 

 

De keuzemogelijkheden en de meerprijs worden met u besproken tijdens het keuzegesprek.  
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Overlast is onvermijdelijk 

Helaas, de werkzaamheden brengen overlast met zich mee! Daar moeten we eerlijk over zijn, enkele 

voorbeelden hiervan zijn:  

 

 Stof door bijvoorbeeld breekwerkzaamheden; 

 Werklieden in en rond het gebouw, tussen 7:00 tot 16:00 uur; 

 Werklieden in uw woning, tussen 7:00 tot 16:00 uur gedurende 10 werkdagen; 

 Lawaai in en om het huis; 

 Tijdelijk geen gebruik van de balkons; 

 Soms even moeten wachten voordat u ergens langs kunt; 

 Soms iets langer wachten op de lift of gebruik maken van de tijdelijke buitenlift; 

 Af en toe geen gebruik kunnen maken van water en het toilet; 

 Soms even om moeten rijden; 

 Soms een opstopping in de straat; 

 Noodzaak voor het verplaatsen en inpakken van (een deel van) uw eigendommen.  

 

Omdat de woningen niet zo groot zijn, is het wellicht prettig om tijdens de werkzaamheden helemaal 

niet aanwezig te zijn. Om deze reden gaan wij de woningen aan de Wetstraat (aan de andere kant van 

de parkeerplaats) voor u inrichten als logeerwoning. Hieronder meer over de logeerwoning. 

 

Uiteraard doet het bouwbedrijf zijn uiterste best om de overlast voor u zo veel mogelijk te beperken! 

 

Logeerwoning 

Er wordt tijdens de werkzaamheden in uw woning een tijdelijke logeerwoning voor u beschikbaar 

gesteld. Deze woning bevindt zich op loopafstand van de Sam Vlessinghof aan de Wetstraat. Buiten 

onze werktijden, zoals deze hieronder worden genoemd, kunt u uw woning betreden. Hierbij is het wel 

belangrijk te weten dat u uw keuken, badkamer en het toilet niet kunt gebruiken.  

 

In verband met de Corona pandemie en uw veiligheid en de veiligheid van onze medewerkers willen wij 

u dringend verzoeken om tijdens werktijden, tussen 7:00 tot 16:00 uur, niet uw woning te betreden. 

Dient u toch in de woning te zijn dan kunt u contact opnemen met de bewonersconsulent(e) van 

bouwbedrijf Ooijevaar. Ook voor uw andere vragen rondom deze maatregelen kunt u contact opnemen 

met de bewonersconsulent(e) van bouwbedrijf Ooijevaar. 
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Huurverhoging € 18 per maand 

Voor alle verbeteringen die we aanbrengen vragen we een huurverhoging. Deze is bepaald op basis van 

de gemiddelde energiebesparing. De besparing verschilt behoorlijk per woning dit is afhankelijk van de 

ligging en het stookgedrag. In het midden van het gebouw is de besparing misschien maar € 10 terwijl 

aan de buitenkant deze wel meer dan € 50 per maand kan zijn. Omdat iedereen dezelfde voorzieningen 

krijgt, hebben we de huurverhoging voor iedereen gelijk gehouden, te weten € 18 per maand. 

 

Na de werkzaamheden gaan de woningen van een gemiddeld E-label naar een A-label. De gevraagde 

huurverhoging komt overeen met de vergoedingentabel van de Woonbond / Aedes. 

 

https://www.woonbond.nl/energie/woningverduurzaming/wat-eerlijke-huurverhoging-verduurzaming 

 

Servicekosten zonnepanelen € 3 per maand 

Op het dak brengen wij zonnepanelen aan die geheel ten dienste staan van de algemene elektrische 

installaties. Momenteel betaalt u bij de eindafrekening voor deze stroomkosten. De servicekosten 

verhoging zal lager worden dan de opbrengsten van de zonnepanelen. Inschatting is dat de 

zonnepanelen ongeveer 25.000 kWh opbrengen en dit scheelt ruim € 5000 per jaar aan elektrakosten 

voor het complex. 

 
Opbrengst € 5.200 : 12 maanden : 84 appartementen = € 5 per maand  

 

Servicekosten zonneschermen € 4 per maand 

Alle woningen krijgen nieuwe elektrisch bediende zonneschermen waardoor het veel minder warm in 

de woning wordt. Voor het onderhoud aan de zonneschermen wordt € 4 per maand gerekend.  

Dit is exact het bedrag wat woningbedrijf Velsen aan het onderhoudsbedrijf gaat betalen. Na uitvoering 

van de werkzaamheden krijgt u de gegevens van het servicebedrijf aan wie u de storingen rechtstreeks 

door kunt geven. 

 

Onkostenvergoeding € 300 

Omdat er door de werkzaamheden overlast wordt veroorzaakt, krijgt u hiervoor een eenmalige 

ongemakken / onkosten vergoeding van € 300. Deze vergoeding wordt naar u overgemaakt zodra uw 

woning is opgeleverd. Ook kunt u deze vergoeding gebruiken voor eventuele meerwerkopties.  

Als er sprake is van een huurachterstand wordt de onkostenvergoeding hiermee verrekend.  

 

CO2-uitstoot 

Met alle isolerende maatregelen wordt er per woning ruim 1 ton minder CO2 uitgestoten, voor het hele 

gebouw, dus inclusief de algemene ruimtes is dit een reductie van 100 ton CO2 uitstoot! 

 

100 ton CO2 uitstoot komt overeen met: 

 7200 enkele reizen van Amsterdam naar Parijs met de HSL; 

 50jaar rijden door 1 auto op benzine in NL (op basis van gemiddeld 10.000 km per jaar); 

 800 maanden elektriciteitsverbruik (grijs) door een gemiddeld huishouden in NL (op basis van 

gemiddeld 2765kWh per jaar).  

 

Om 100 ton CO2 uitstoot op te nemen moeten 5000 bomen een jaar lang groeien. 
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Comfortabele woning 

Omdat we de gevels isoleren, de mechanische ventilatie vernieuwen en de kozijnen met dubbelglas en 

roosters uitvoeren, wordt de temperatuur in uw huis constanter. Dit zorgt voor meer wooncomfort.  

 

Brandveiligere woning  

De rookmelder en brandwerende afwerking van de leidingen, samen met de verbeterde brandveiligheid 

van de algemene ruimtes, zorgen voor een woning en een gebouw dat brandveilig is. 

 

Besparing energiekosten  

Doordat uw woning straks goed geïsoleerd en geventileerd is, verbruikt u minder energie.  

 

Gezond binnenklimaat 

Door de betere ventilatie en isolatie krijgt uw woning een gezonder binnenklimaat.  

 

Veilige woning 

De nieuwe kozijnen met dubbelglas, modern hang- en sluitwerk, de videofoon, de nieuwe voordeur en 

de vernieuwde entree, zorgen ervoor dat uw woning beter beveiligd is tegen inbraak.  

 

Toegankelijker 

Er is straks een duidelijk onderscheid tussen stallingsruimten voor fietsen en scootmobielen met allebei 

een aparte toegang vanuit zowel buiten als binnen. Daarnaast worden de liften vernieuwd en vergroot, 

dit zorgt voor meer comfort. 

 

Uitstraling 

Door de gevelvernieuwing, het vervangen van alle kozijnen en de veranderingen aan de entree krijgt 

de flat aan de buitenzijde na de ingreep een geheel nieuwe en eigentijdse uitstraling.  
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Voordat bouwbedrijf Ooijevaar met de werkzaamheden start, krijgt u een bezoek van een 

bewonersconsulent(e) van bouwbedrijf Ooijevaar. Tijdens dit bezoek bespreekt hij of zij met u o.a. de 

dagkalender met meer gedetailleerde informatie en een duidelijke planning van de werkzaamheden. 

Daarnaast wordt uw persoonlijke situatie besproken, zodat we weten of we rekening moeten houden 

met bijzondere omstandigheden tijdens de werkzaamheden aan uw woning.  

Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren? 

Het bouwbedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren is Ooijevaar | bevlogen bouwers. 

 

Wanneer beginnen de werkzaamheden? 

De start van de werkzaamheden aan de buitengevels staat nu gepland vanaf begin juni 2021, de 

werkzaamheden in de woningen staat nu gepland vanaf half augustus 2021. 

 

Hoe lang duren de werkzaamheden? 

De werkzaamheden aan het complex duren tot maart 2022. De werkzaamheden binnen in uw woning 

nemen 10 werkdagen in beslag, hier kan een 2de weekend tussen zitten. Uiterlijk twee weken voordat 

bouwbedrijf Ooijevaar in uw woning begint, ontvangt u een dagkalender met een gedetailleerde 

planning. 

 

Leefbaarheid en verblijf 

Er zijn een aantal omstandigheden rondom de verbouwing waardoor bouwbedrijf Ooijevaar samen met 

Woningbedrijf Velsen hebben bepaald dat het nodig is om u een logeerwoning aan te bieden tijdens de 

werkzaamheden. Dit is géén verplichting maar wel een dringend verzoek om tijdens de werkzaamheden 

niet in de woning te verblijven. 

 

Het aanbod van een logeerwoning wordt gedaan omdat er asbest wordt gesaneerd, waardoor u in ieder 

geval 1 dag(deel) vanwege de veiligheid uw woning niet in kunt. Maar de werkzaamheden zijn in zijn 

geheel vrij intensief. Het is mogelijk om buiten onze werktijden in uw woning te zijn, maar het is niet 

comfortabel en wenselijk om hier te verblijven. Uw keuken en/of badkamer wordt gerenoveerd en hier 

kan dus geen gebruik van worden gemaakt. De logeerwoningen worden aangeboden, zodat u in de 

periode van werkzaamheden op een comfortabele manier kunt blijven wonen. Indien wenselijk kunt u 

op eigen initiatief ook tijdelijk elders verblijven.  

 

De aangeboden logeerwoningen betreffen de woningen aan de Wetstraat, aan de andere kant van de 

parkeerplaats van het Sam Vlessinghof. Ze worden ingericht met meubels en gordijnen, wasmachine en 

droger, magnetron en kooktoestel, televisie, koffie en theezetter, serviesgoed, etc. U hoeft alleen uw 

beddengoed, kleding en spullen voor de persoonlijke verzorging mee te nemen.  

 

Modelwoning 

In Sam Vlessinghof, nummer 45, wordt een modelwoning ingericht. In deze woning kunt u het 

eindresultaat van de werkzaamheden zien. Zodra de modelwoning gereed is krijgt u een uitnodiging om 

deze woning te bezoeken. Tijdens het bezoek aan de modelwoning: 

 

 Krijgt u uitleg over de werkzaamheden in uw woning.  

 Wordt u gevraagd akkoord te gaan met de werkzaamheden in uw woning en flat. 

 

 



 

Wat gebeurt er tijdens het huisbezoek? 

De huisbezoeken vinden enige tijd voor de aanpak van uw woning plaats. Tijdens het huisbezoek wordt 

het volgende met u besproken: 

 

 Wij kijken samen met u naar uw persoonlijke situatie; 

 We bespreken of u hulp nodig heeft, zoals bij het opruimen of inpakken van spullen; 

 We bespreken de eventuele opties en kleurkeuzes; 

 We bespreken ook het aanbod van de logeerwoning; 

 We bepalen de kwaliteit van de keuken en badkamer met toilet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegang tot uw woning 

Tijdens de werkzaamheden ontvangt bouwbedrijf Ooijevaar graag uw voordeursleutel en de sleutel van 

de meterkast. Hiermee kan bouwbedrijf Ooijevaar ervoor zorgen dat aan het begin en einde van de 

werkdag en tijdens de pauze uw woning en meterkast goed worden afgesloten. Zorgt u er alvast voor 

dat u een extra voordeursleutel beschikbaar hebt, bijvoorbeeld door er een bij te laten maken. 

 

Op werkdag 1 plaatst bouwbedrijf Ooijevaar een tijdelijke cilinder (slot) in uw voordeur, u krijgt hiervan 

ook de tijdelijke sleutels. Tijdens de oplevering wordt er een nieuw slot aangebracht waarvan u 6 nieuwe 

sleutels krijgt.  

 

Het is goed om te weten dat de trappenhuizen en de gangen tijdens de werkzaamheden altijd 

toegankelijk zijn voor vluchten en voor toegang van de nooddiensten (ambulance en brandweer). Omdat 

de lift wordt vernieuwd, wordt er tijdens deze werkzaamheden een tijdelijke lift geplaatst aan de 

buitenzijde naast de entree.  

 

 

 



 

Ruimte maken in uw woning en op het balkon 

Voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden vragen wij u ruimte vrij te maken in uw woning. Denk 

hierbij aan het volgende: leegmaken van de balkons, 1,5 meter ruimte vrijmaken voor de buitenkozijnen, 

verwijderen van de schotel voor de televisie, de meterkast leegmaken, keuken en badkamer leegmaken. 

Wat u precies moet doen, staat overzichtelijk op een rij in de dagkalender, die later wordt verstrekt. 

 

En verder?  

 cOm tijdens de werkzaamheden ruimte te 

kunnen maken, biedt bouwbedrijf Ooijevaar u 

verhuisdozen te leen aan. Voor 5 verhuisdozen 

vragen zij € 5,- borg. Dit krijgt u terug als u de 

verhuisdozen in goede staat terugbrengt. 

 Bouwbedrijf Ooijevaar biedt u afdekmateriaal 

aan om uw spullen goed af te dekken; 

 Bouwbedrijf Ooijevaar organiseert één keer per 

week een spreekuur. Hoe en wanneer wij dit 

gaan organiseren informeren wij u op een later 

tijdstip. 

 

Schade? 

Als er door de werkzaamheden schade ontstaat in of aan uw woning of aan uw bezittingen, dan vragen 

wij u om dit binnen 48 uur te melden met het schadeformulier bij bouwbedrijf Ooijevaar en ook bij uw 

eigen inboedelverzekering, indien mogelijk voorzien van foto’s van de schade. Bouwbedrijf Ooijevaar 

zal de schadeprocedure verder met u afhandelen. U kunt uw schade mailen naar: info@ooijevaar.nl. 

Meer hierover volgt in de dagkalender.  
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Wij horen graag of u akkoord gaat met het plan.  
 

Gaat u akkoord met de verbeteringen?  

Bij dit boekje vindt u een formulier waarop u aan kunt geven of u akkoord gaat. Wij ontvangen dit 
formulier graag zo snel mogelijk van u retour. U kunt dit formulier: 
 

 Inleveren tijdens het huisbezoek (op afspraak); 
 Terugsturen via de antwoordenvelop; 
 Inleveren in de brievenbus in de entree bij de liften.  

 
Zodra minimaal 70% van de bewoners in uw flat akkoord op het plan heeft gegeven, is er voldoende 
draagvlak om ook de verbeteringen in uw woning en aan de flat te starten. Zodra 70% van de bewoners 
in uw flat heeft ingestemd, dan informeren wij u daarover.  
 
Indien u het niet eens bent met het plan dan kunt u binnen 8 weken na behalen 70% instemming via 
de rechter bezwaar indienen. De rechter bekijkt dan of hij het voorstel (het plan) redelijk vindt. 
 
We hopen dat alle informatie in dit boekje duidelijk is. Mocht u nog vragen hebben dan bespreken we 
die graag met u. Wij zullen u hierover de komende weken bellen, we kunnen dan ook afspraak inplannen 
bij u thuis om uw vragen te bespreken. U kunt ook zelf een afspraak met ons maken. Bel ons op via 
072 511 86 96 of stuur een email naar samvlessinghof@ooijevaar.nl. 
 
Tot ziens ! 
 
Ooijevaar | bevlogen bouwers 

Project voorbereider Koen Manneveld 

 

samvlessinghof@ooijevaar.nl 

072 511 86 96 

 

Toermalijnstraat 10 

1812 RL  Alkmaar 

Woningbedrijf Velsen 

Woonconsulent Pleun Corman  

 

p.corman@wbvelsen.nl 

0255 566 566  

 

Lange Nieuwstraat 630  

1971 GM IJmuiden 

 


