Onderhoudsplan
Groot onderhoud Lorentzstraat IJmuiden
1 oktober 2021

U leest in dit boekje belangrijke informatie. Heeft u moeite met
het lezen van dit boekje? Vraag dan hulp aan uw familie, uw buren
of aan Woningbedrijf Velsen.

This brochure contains important information, if you are not able
to read this brochure then please ask your family or neighbour or
Woningbedrijf Velsen for assistance.

Cette brochure contient des informations importantes. Si vous
avez des difficultés à lire cette brochure, n’hésitez pas à demander
l’aide de vos voisins ou de vos proches ou Woningbedrijf Velsen.

Bu broşür önemli bilgiler içeriyor. Eğer okumakla anlamakta
zorluk çekiyorsanız, lütfen Hollandaca’yı bilen komşularınıza
veya ailenize müracaat ediniz. Ya da danışma saatin’de kendinizi
bilgilendiriniz.

Voorwoord
Voor u ligt het onderhoudsplan, hierin leest u ons voorstel voor onderhoud en verbeteringen aan uw
woning en de flat. Ook leest u welke overlast u kunt verwachten en wat dit financieel voor u inhoudt. Wij
streven naar instemming met het voorstel van tenminste 70% van de huurders. Dat u het er mee eens
bent is voor ons belangrijk en wij hopen dat u enthousiast bent over de plannen!
Woningbedrijf Velsen gaat onderhoud uitvoeren aan uw woning en uw woning verbeteren, zodat
de woning weer jaren mee kan. U krijgt een energie zuinigere, veiligere, comfortabelere en bovenal
mooiere woning en flat met o.a. nieuwe en opgeknapte buitenkozijnen, nieuwe balkonhekken en
privacy schermen, een gezonder leefklimaat door betere ventilatie en nieuwe installaties (o.a. collectieve
verwarming en CO2 gestuurde ventilatie).
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 | bevlogen bouwers.

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, verouderde installaties (o.a. gaskachels), de
isolatiewaarde, en tochtklachten. Daar wil Woningbedrijf Velsen samen met bouwbedrijf Ooijevaar graag
iets aan doen.
Woningbedrijf Velsen wil naast verduurzamen (het energielabel verbeteren en woningen voorbereiden op
een gasloze toekomst) ook de sociale veiligheid verhogen, zoals het beter afsluiten van het binnenterrein
en het aanleggen van een videofoonsysteem. Voordat we starten met de werkzaamheden vragen we
om uw instemming. Dat betekent dat alle bewoners een informatiepakket krijgen met uitleg over de
procedure.
Het pakket bevat:
•
•
•

Dit onderhoudsplan, d.d. 1 oktober 2021
Begeleidend schrijven
Akkoordverklaring, door u te ondertekenen

Veel leesplezier, we hopen dat u net zo enthousiast bent over dit plan als wij.
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Planning
Wat is de globale planning?
Wij verwachten te starten met de uitvoering vanaf januari 2022, dan starten wij met het gevelonderhoud
aan de buitenkant van de flat. Naar verwachting worden de werkzaamheden medio oktober 2022
afgerond.
Nadat 70% van de bewoners heeft ingestemd, maken wij een planning van alle werkzaamheden en
plannen wij met u een persoonlijk gesprek in. Tijdens dat gesprek bij u thuis (warme opname) hoort u in
welke periode de werkzaamheden aan uw woning gepland zijn.
Twee weken voordat bouwbedrijf Ooijevaar met de werkzaamheden in uw woning start, krijgt u van ons
de dagkalender met de definitieve planning. Daarin staat stap voor stap uitgelegd wat er in uw woning
gaat gebeuren en wanneer wij klaar zijn.

Planning per woning
De planning per woning is afhankelijk van welke werkzaamheden er moeten gebeuren. We weten al wel
dat de werkzaamheden bij u binnen in de woning circa 7 werkdagen duren, de oplevering gebeurt dan op
de 8e werkdag. In het weekend wordt niet gewerkt. Wij verwachten te starten met de eerste woning vanaf
maart 2022.

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 en weersomstandigheden.
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 al eerder van ons heeft ontvangen.
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Wat gaat er precies gebeuren?
Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de werkzaamheden die wij in en rondom uw woning gaan
uitvoeren:

In uw woning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De gevelkozijnen worden aan de balkonzijde vervangen en aan de galerijzijde opgeknapt.
De balkons worden gereinigd en in een kleur gecoat.
De hekwerken en privacyschermen worden vervangen.
De gasaansluiting in de woning wordt weggehaald.
De gaskachels worden verwijderd.
Gasaansluiting in de keuken wordt verwijderd en aansluiting elektrisch koken wordt aangelegd
Voor het elektrisch koken ontvangt u een nieuw kooktoestel en pannenset.
Er wordt een nieuwe collectieve verwarmingsinstallatie en warmwatervoorziening aangebracht,
deze wordt aangesloten op een eigen meter in de meterkast.
Nieuwe radiatoren in de badkamer, slaapkamer en woonkamer.
De boilers worden verwijderd.
Plaatsing van een nieuwe mechanische ventilatie installatie.
Al het schakelmateriaal wordt vervangen.
Rookmelders worden aangebracht in de hal en de woonkamer.

In en aan de flat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervangen van de regenpijpen.
De galerijvloeren worden gereinigd en in een kleur gecoat.
Nieuwe gevelschermen worden geplaatst.
De dakbedekking wordt vervangen.
Al het te behouden houtwerk wordt geschilderd.
De lift wordt opgeknapt.
De entree wordt opgeknapt.
Het deurbelsysteem wordt vervangen door een videofoonsysteem.
Verfraaien van het binnenterrein met groene erafscheiding, plantenbakken en fietsenrekken.
Afsluiten van het binnenterrein door middel van een poort.
Nieuwe fietsenstalling op het binnenterrein en plek voor scooters.
Nieuwe balustraden voor de vluchttrappen en galerijvloeren worden geplaatst.
De trappenhuizen worden opgeknapt.
Installeren van zonnepanelen op het dak.
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Vervangen van de gevelkozijnen
U krijgt aan de balkonzijde nieuwe buitenkozijnen met isolatieglas. De kunststof kozijnen worden
uitgevoerd met een verdiept profiel. Het verdiepte profiel geeft de uitstraling van een houten kozijn.
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. Daarnaast worden gelijk
met de kozijnen de regenpijpen vervangen.
De kozijnen aan de algemene ruimte (galerijen, trappenhuizen, etc) zijn uitgevoerd in hout en worden
opgeknapt. Deze kozijnen worden intensiever gebruikt en hout is daar beter tegen bestand. Als er in de
toekomst schades ontstaan zijn houten kozijnen goed te herstellen. Op gevoelige hoeken integreren
we metalen hoekprofielen of platen om beschadigingen tegen te gaan. De woning kozijnen worden
geschilderd. Er komt nieuw glas in het kozijn en een ventilatierooster, de panelen worden vervangen.

Voorbeeld kunststof kozijnprofiel*

Voorbeeld ventilatierooster*

* Kleuren wijken af van de werkelijkheid.

Asbestsanering
Om de buitenkozijnen op te knappen en / of te vervangen, moet er eerst asbest verwijderd worden. Dat
asbest zit nu veilig opgesloten en vormt geen gevaar. Bij het demonteren 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.
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Betonwerk
Om de betonnen onderdelen weer een mooie uitstraling te geven nemen we de volgende maatregelen:
•
Het reinigen en waar nodig herstellen van de oppervlaktes van de balkons en de betonbanden in
de gevels;
•
Het vervangen van de kitvoegen;
•
Het vervangen van de regenpijpen. De putten/doorvoeren worden niet vervangen, deze
verkeren in een goede conditie;
•
Het dichtzetten van de oude bevestigingspunten van de balustraden en gevelschermen;
•
Het coaten van de overige betonnen onderdelen, waaronder de balkons, consoles en
betonbanden. De balkons worden voorzien van een antislip coating.

Balkons, galerijvloeren & betonbanden
Balkons, galerijvloeren en betonbanden worden grondig schoongemaakt en in een kleur gecoat.

Hekwerken en privacyschermen op de balkons en galerijvloeren
De huidige hekwerken en privacyschermen worden vervangen. De hekwerken voeren wij uit als een
aluminium lamellenhek, gemaakt uit kokers waartussen lamellen worden geplaatst, een voorbeeld
hiervan ziet u op de voorpagina van dit boekje. Het hek wordt in kleur gecoat. Het lamellenhek bevestigen
we aan de voorkant van de betonvloeren. Hierdoor creëren we meer ruimte op de balkons en de
galerijvloeren, en verfraaien we de uitstraling van de flat.
De hekken op de 5e en 6de verdieping worden uitgevoerd met een extra bovenregel, in verband met de
veiligheidseisen vanuit het bouwbesluit.

Gevelschermen
Er worden nieuwe gevelschermen geplaatst die bestaan uit een raster van aluminium profielen, gevormd
uit kokers, opgevuld met gekleurde glaspanelen (circa 75% ondoorzichtig). De gevelschermen hangen we
net als het lamellenhekwerk voor de balkons en galerijvloeren.
Door de gevelschermen in de gevel terug te brengen bieden we u de gelegenheid deze privacy plek te
behouden.
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Dak en dak beveiliging
We vervangen de dakbedekking, en brengen nieuwe isolatie aan op het dak om de RC-waarde (de
isolatiewaarde) te verhogen. Een hoge RC-waarde op het dak zorgt er niet alleen voor dat de woningen in
de winter warm blijven, maar ook dat opwarming van de woningen in de zomer wordt tegengegaan.
Er worden er 141 zonnepanelen op het dak geplaatst. Voor iedere woning worden 2 zonnepanelen
geplaatst en 25 voor de elektriciteitsvoorziening van de algemene ruimten (o.a. de lift en de galerij
verlichting) en de collectieve cv installatie.

Buiten schilderwerk
Alle houten onderdelen worden geschilderd, zodanig dat er de komende jaren geen onderhoud
noodzakelijk is. Al de te schilderen onderdelen worden geschilderd in een sprekende kleur die het
gebouw meer karakter geeft.
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Liften
De binnenzijde van de lift en de liftdeuren worden opgeknapt.

Verwarming en warm water
De verwarming- en de warm water installatie wordt volledig vernieuwd naar de hedendaagse standaard.
Het gekozen installatie concept is een beproefd concept welke Ooijevaar al eerder bij ruim 300 woningen
in Zaandam heeft gerealiseerd. Wij plaatsen een collectieve Cv-ketel in een nieuwe installatie ruimte
op de begane grond. Vanuit deze ruimte zullen er leidingen worden gegraven naar de meterkasten op
de begane grond. De warmte wordt vervolgens met verticale leidingen naar uw woning gebracht. De
leidingen worden aangesloten op een individuele afleverset in de meterkast bij uw woning.
Ter compensatie van de nieuwe installatie ruimte in een van de bestaande fietsen bergingen wordt er een
nieuwe, grote fietsenstalling op het terrein geplaatst.

Verwarming in de woning
De leidingen worden afgemonteerd op een afleverset in de meterkast van uw woning. Doordat de
gasmeter uit de meterkast wordt verwijderd komt er ruimte vrij voor de afleverset. Hiermee komt de
boiler in de badkamer te vervallen. Deze zullen wij dan ook verwijderen.
Vanuit de meterkast worden er nieuwe cv-leidingen aangelegd naar nieuwe radiatoren in uw slaapkamer,
badkamer en woonkamer. Omdat de cv-leidingen in het zicht komen te liggen worden deze wit
geschilderd. De nieuwe radiatoren hangen we op aan de buitengevelkozijnen, in de woonkamer op de
plek van de huidige gevelkachels. In de slaapkamer gaan we dit i.v.m. de beperkte ruimte nog nader
afstemmen. In de badkamer wordt de boiler verwijdert, hier hangen we een radiator op. De afleverset
wordt aangesloten op de bestaande koud- en warm water leidingen. Om het verbruik te monitoren, wordt
er een tussenmeter geplaatst in uw meterkast. Afrekening vindt dan plaatst op basis van individueel
verbruikte energie.
Omdat de installatie wordt aangesloten op een collectief systeem moet u als bewoner, zodra de nieuwe
aansluiting is gerealiseerd, het energiecontract met uw energieleverancier opzeggen. Wanneer en hoe u
dit moet doen gaan wij u op een later moment over informeren.

Ventilatie
Een nieuw mechanische ventilatie installatie wordt geplaatst en de bestaande kanalen worden gereinigd.
Het nieuwe systeem is CO2 gestuurd. Als in de lucht van uw woning het CO2 gehalte te hoog is, gaat
het systeem automatisch harder afzuigen. Via ventilatieroosters in de ramen wordt verse buitenlucht
aangevoerd. Dit zorgt voor de toevoer van frisse schone lucht in uw woning. De lucht wordt droger, is
schoner en draagt bij aan een gezonde woning.
In de woonkamer en slaapkamer wordt een CO2-sensor geplaatst en in uw keuken komt een schakelaar
om de installatie harder of zachter te zetten.
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Elektriciteit
De lichtschakelaars en stopcontacten in uw woning worden vervangen. De gasaansluiting halen we weg.
Dit betekent dat u in het vervolg elektrisch gaat koken. Hiervoor krijgt u gratis een nieuw elektrisch fornuis
inclusief hete lucht oven en een pannenset. Als u liever enkel een elektrische kookplaat wilt ontvangen
om op uw koelkast te plaatsen, dan leveren wij die ook.

Belinstallatie
In het nieuwe ontwerp is het voor bezoekers niet meer mogelijk om zonder aan te bellen in de flat of het
binnenterrein te komen. Het gebouw krijgt een nieuwe belinstallatie met een videosysteem.

Interieur algemene ruimtes
De algemene ruimtes worden opgeknapt, hiervoor wordt momenteel een plan voor uitgewerkt.

Brandvoorzieningen
In iedere woning wordt de bestaande rookmelder die nu in de hal zit vervangen. Daarnaast wordt er een
extra rookmelder in de woonkamer geplaatst.

Terrein
De afvoer van regenwater op het binnenterrein is in de huidige situatie niet goed. We lossen dit op door
te zorgen voor een goede afvoer van het regenwater door de bestaande straatkolken te verbeteren.
Daarnaast voegen we groen toe en plantenbakken voor een betere afwatering en om het binnenterrein
mooier te maken. De bestrating wordt vervangen en er wordt een zitgelegenheid gecreëerd om buiten te
zitten.
Het binnenterrein wordt afgesloten met een hoge groene erfafscheiding aan de kant van de steeg
Tussenbeeksweg. Ook plaatsen we een poort in de onderdoorgang. Om meer stallingsruimte te
creëren plaatsen we een fietsenberging op het binnenterrein met behoud van het aantal beschikbare
parkeerplaatsen. Tevens plaatsen we op een aantal plekken op het binnenterrein fietsenrekken om
de capaciteit nog meer te vergroten. De huidige fietsenstalling wordt aangepast en er komt een extra
fietsenstalling. De stallingen krijgen twee deuren zodat deze van bereikbaar zijn vanuit het binnenterrein
en de openbare weg.
De stalen trappen op het binnen terrein worden opgeknapt. De panelen worden vervangen en maken
we hoger dan ze nu zijn. Dit geeft een veiliger gevoel als u van de trap afloopt. De trap op begane grond
niveau sluiten wij af met een deur zodat buitenstaanders niet meer zonder aan te bellen op de galerijen
kunnen komen.
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Hoe ziet het eindresultaat eruit?

Impressies van het eindresultaat
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Keuzemogelijkheden
Omdat u na de werkzaamheden alleen nog elektrisch kunt koken, heeft u een elektrisch fornuis/
kookplaat en een andere pannenset nodig.

Elektrisch fornuis met oven of zonder oven.
U kunt kiezen uit een elektrisch fornuis met heteluchtoven oven of een elektrische kookplaat zonder oven
die u op uw koelkast kunt plaatsen. Voor het elektrisch koken ontvangt u een nieuwe pannenset.
(Aan onderstaande afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend).

Voorbeeld kookplaat, type nader te bepalen.

Pannenset

Voorbeeld pannenset, type nader te bepalen.
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Voorbeeld kookplaat met oven, type nader te
bepalen.

Wat zijn de financiële gevolgen voor u?
Huurverhoging € 21,- per maand
Voor de verwarming en de isolerende verbeteringen in en rond de woning vragen we een huurverhoging
van € 21,- per maand. Dit bedrag is bepaald op basis van de gemiddelde energiebesparing.
Wij streven ernaar om het energielabel van de woningen van een G-label te verhogen naar een A-label.
De huurverhoging komt daarmee overeen met de vergoedingentabel van de Woonbond / Aedes.
https://www.woonbond.nl/energie/woningverduurzaming/wat-eerlijke-huurverhoging-verduurzaming

Servicekosten algemene zonnepanelen € 1,- per maand
Op het dak plaatsen wij zonnepanelen die ten dienste staan van de algemene elektrische installaties.
Momenteel betaalt u bij de eindafrekening voor deze stroomkosten. De servicekosten zullen lager worden
door de opbrengsten van de zonnepanelen. Inschatting is dat de zonnepanelen voor de algemene
elektrische installaties ongeveer € 1.600* per jaar aan elektrakosten bespaart.
Inschatting opbrengst €1.600* : 12 maanden : 58 appartementen = € 2,30* per maand
Op het dak plaatsen wij ook 2 zonnepanelen per woning die ten dienste staan van uw eigen elektrische
gebruik. Inschatting is dat deze zonnepanelen ongeveer 550 kWh per jaar opbrengen, hiermee bespaart u
ongeveer €132* per jaar (€11* per maand )aan elektrakosten voor uw eigen gebruik.
* Als prijspeil is gerekend met €0,24 per kWh (https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/kwh-prijs en is afhankelijk
van wanneer u de meeste stroom verbruikt, immers de zonnepanelen leveren overdag elektriciteit op.

Servicekosten glazenbewassing € 2,- per maand
Het complex krijgt een geheel nieuwe en frisse look met meer glasoppervlak. Om de frisse look voor de
toekomst te behouden en het glas regelmatig schoon te maken vallen de kosten voor het schoon houden
van het complex hoger uit dan nu het geval is.

Servicekosten boiler € -5,50 per maand
In verband met de aanleg van het collectieve CV-systeem worden de boilers in de woningen verwijdert. De
servicekosten voor de boilers komen hierdoor te vervallen.

Onkostenvergoeding € 300,Omdat er door de werkzaamheden overlast wordt veroorzaakt, krijgt u hiervoor een eenmalige
ongemakken / onkosten vergoeding van € 300. Deze vergoeding is ook voor kleine herstellingen, zoals
het bijwerken van schilder- en behangwerk mocht dit beschadigd raken. De vergoeding wordt naar
u overgemaakt zodra uw woning is opgeleverd. Als er sprake is van een huurachterstand wordt de
onkostenvergoeding hiermee verrekend.
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Overlast
Helaas, de werkzaamheden brengen overlast met zich mee! Daar moeten we eerlijk over zijn.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stof door bijvoorbeeld breek werkzaamheden;
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 7 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;
Af en toe geen gebruik kunnen maken van water;
Tijdens de bouw geheel geen gebruikmaken van het binnenterrein, hier bezetten de keten en
containers de parkeerplaatsen.;
Soms even om moeten rijden;
Soms een opstopping in de straat;
Noodzaak voor het verplaatsen en inpakken van (een deel van) uw eigendommen.

In uw woning maken we gebruik van stofschotten waardoor de woning schoon blijft tijdens de
werkzaamheden aan de buitengevelkozijnen. We zorgen ervoor dat uw eigendommen eerst worden
afgedekt, waarna er een stofschot geplaatst wordt en de werkzaamheden aan de kozijnen beginnen.
We streven er naar de installaties zo kort mogelijk uit te schakelen tijdens de bouw. Omdat de installatie
volledig wordt vernieuwd zal er een moment zijn dat er geen verwarming in de woning aanwezig is.
Tijdens de deze periode zorgen wij ervoor dat er tijdelijke verwarming aanwezig is. De bestaande
boiler zal zo lang mogelijk blijven hangen en kan er binnen dezelfde dag worden overgestapt op de
nieuwe installatie. Zo beschikt u aan het einde van de werkdag altijd over warm water. Tijdens de
werkzaamheden zal de elektriciteit een aantal keer tijdelijk uitgeschakeld worden. Uiteraard wordt u van
te voren geïnformeerd waar en wanneer de installaties worden uitgeschakeld.
Vanwege de verwachte overlast en de beperkte ruimte in de woning bieden wij u tijdens de
werkzaamheden een tijdelijke logeerwoning aan. Deze woning bevindt zich aan de Wetstraat en is
volledig ingericht..
In verband met uw veiligheid en de veiligheid van onze medewerkers willen wij u dringend verzoeken
om tijdens werktijden in uw woning, 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).

Uiteraard doet Ooijevaar | bevlogen bouwers zijn uiterste best om de overlast voor u zo
veel mogelijk te beperken!
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De uitvoering
Voordat bouwbedrijf Ooijevaar met de werkzaamheden start, krijgt u een bezoek van een
bewonersconsulente van bouwbedrijf Ooijevaar, wij noemen dit gesprek ook wel de warme opname.
Tijdens dit bezoek bespreekt zij met u o.a. de werkzaamheden en de planning. Daarnaast wordt uw
persoonlijke situatie besproken, zodat we weten of we rekening moeten houden met bijzondere
omstandigheden tijdens de werkzaamheden aan uw woning.

Wat gebeurt er tijdens de warme opnames?
De warme opnames vinden enige tijd voor de aanpak van uw woning plaats. Tijdens deze opname 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;
We bespreken ook het aanbod van de logeerwoning.

Tijdens de warme opnames worden er foto’s gemaakt in uw woning. Deze foto’s zijn enkel bedoeld voor
de voorbereiding van de uitvoering en zullen niet gedeeld worden met derden. Tevens inventariseren wij
uw woning op asbest.

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 staat nu gepland vanaf januari 2022.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden aan het complex duren tot medio oktober 2022. De werkzaamheden binnen
in uw woning nemen 7 werkdagen in beslag. Er zit altijd één en soms zelfs twee weekenden tussen
deze 7 werkdagen. Houdt u hier rekening mee. Tijdens een persoonlijk gesprek bij u thuis met de
bewonersconsulente en / of uitvoerder van bouwbedrijf Ooijevaar ontvangt u een dagkalender met een
gedetailleerde planning. Dit gesprek, wij noemen dit ook wel het startgesprek, plannen wij uiterlijk twee
weken voordat bouwbedrijf Ooijevaar in uw woning begint.

Opruimdag
Voor de start van de werkzaamheden organiseren wij een opruimdag waarbij er afvalcontainers ter
beschikking worden gesteld zodat u uw overbodige spullen weg kan gooien.

Logeerwoning
Tijdens de werkzaamheden in uw woning bieden wij u een tijdelijke logeerwoning aan. Deze woning
bevindt zich aan de Wetstraat. Tijdens het startgesprek krijgt u meer informatie over deze logeerwoning
De logeerwoning is volledig ingericht, inclusief keuken, slaapkamer en badkamer. Zo hoeft u in principe
alleen maar een koffer mee te nemen naar de logeerwoning.
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Proefwoning
In Lorentzstraat 150 richten wij een proefwoning in. Zodra de proefwoning gereed is kunt u hier het
eindresultaat van de werkzaamheden komen bekijken. Wij zullen u hiervoor op een later tijdstip
uitnodigen.

Zelf aangebrachte voorzieningen
Zelf aangebrachte voorzieningen zoals bijvoorbeeld hulpbeugels die wij vanwege de werkzaamheden
moeten verwijderen zullen wij nadat de werkzaamheden gereed zijn terughangen. Gordijnen / gordijnrail
en ander stofferingen vallen hier niet onder. Deze dient u zelf te verwijderen en terug te plaatsen als dat
nodig is voor de werkzaamheden.
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Wat verwachten wij van u?
Ruimte maken in uw woning en op het balkon
Voorafgaand aan 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 in woonen slaapkamer, verwijderen van bv de schotel voor de televisie, de meterkast leegmaken, een deel
van de keuken en badkamer leegmaken. Wat u precies moet doen, staat overzichtelijk op een rij in de
dagkalender, die later wordt verstrekt.

Sleutel inleveren
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.
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).

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: lorentzstraat@ooijevaar.nl.
Tijdens het startgesprek zullen wij u hier nader over informeren.
Als u geen inboedelverzekering heeft, adviseren wij u een inboedelverzekering af te sluiten.
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Gaat u akkoord?
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 in de brievenbus in de entree bij de liften of geef het formulier aan de
bewonersconsulente van Ooijeveaar | bevlogen bouwers.
Om de verbeteringen in uw woning en aan de flat te kunnen starten, is het noodzakelijk dat minimaal 70%
van de huurders akkoord gaat met dit plan. Zodra voldoende draagvlak behaald is dan informeren wij u
hierover.
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 lorentzstraat@ooijevaar.nl
Tot ziens !
Woningbedrijf Velsen
Lange Nieuwstraat 630
1971 GM IJmuiden
0255 566 566
info@wbvelsen.nl

Ooijevaar | bevlogen bouwers
Toermalijnstraat 10
1812 RL Alkmaar
072 511 86 96
lorentzstraat@ooijevaar.nl
Bewonersconsulente Inge Zwaan

Voor onafhankelijk advies kunt u terrecht bij Stichting Huurdersraad Woningbedrijf Velsen.
Zij ondersteunen bewoners die worden geconfronteerd met renovatieplannen.
Stichting Huurdersraad Woningbedrijf Velsen
Planetenweg 2
1973 BG IJmuiden
06-15246590
info-secr@huurdersraadwbvelsen.nl
www:huurdersraad-wbvelsen.nl
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