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Beste bewoner, 
Wooninc. wil graag dat u prettig in uw woning kunt blijven wonen. De 152 appartementen 
in de oudbouw gaan al heel wat jaren mee. Een gedeelte van de woningen is verouderd en 
minder goed toegankelijk voor bewoners en zorgverleners. Daarom is een gedeelte van de 
oudbouw in Wilgenhof toe aan groot onderhoud en renovatie. Met renovatie bedoelen we 
het verduurzamen van de woningen.

In de afgelopen periode werkte Wooninc. samen met aannemer Heijmans en Vitalis 
WoonZorg Groep aan een plan voor groot onderhoud en renovatie. We maken uw woning 
toekomstbestendig; deze is straks beter geschikt voor de zorgverlening. Ook wordt uw 
woning energiezuiniger. Voor het energiezuiniger maken van uw woning betaalt u straks 
een kleine huurverhoging van € 11 per maand. Maar u heeft minder energie nodig om uw 
woning te verwarmen in de winter. De insteek is dat uw woonkosten minimaal gelijk blijven. 

De werkzaamheden brengen helaas overlast met zich mee. Maar we proberen dit zoveel 
mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden in uw woning verblijft u tijdelijk in een 
ingerichte logeerwoning in Wilgenhof. We ondersteunen u zo goed mogelijk bij de voor-
bereidingen en uw verblijf in de logeerwoning. Vitalis is bij de plannen betrokken. Als u 
zorg ontvangt van Vitalis of een andere zorgaanbieder, dan loopt dat gewoon door tijdens 
uw verblijf in de logeerwoning. Wij bespreken dit met u tijdens de opnames.

We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van bewoners. Daarom stemden we 
de plannen af met de klankbordgroep. De klankbordgroep is een afvaardiging van bewoners 
van Wilgenhof die met ons meedenkt. 

In dit boekje leest u over de werkzaamheden en wat dit voor u betekent. Ook ontvangt  
u een akkoordverklaring bij dit boekje. Hiermee laat u ons weten of u instemt met de 
plannen. Lees het boekje rustig door. Heeft u vragen? Schijf ze alvast op. In de komende 
periode zijn er allerlei momenten waarop u met ons kunt overleggen. Of stel uw vragen 
deze tijdens het spreekuur. Dit is elke donderdag van 13.30 tot 15.00 uur in het Bruin 
café. U mag ons ook bellen. Onze contactgegevens staan achter in deze brochure. 

De planning en de uit te voeren werkzaamheden zijn  
onder voorbehoud
We moeten bij Wooninc. nog een aantal stappen doorlopen voordat de werkzaam-
heden officieel kunnen starten. Daarom zijn de planning en de werkzaamheden 
die we uit gaan voeren nog onder voorbehoud. Als alle plannen definitief zijn, 
hoort u dat uiteraard van ons.
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Stappen die we volgen tot uw  
opgeknapte woning

De planning van de werkzaamheden is onder voorbehoud. Er kan altijd wat gebeuren 
waardoor de planning verandert, zoals materialen die niet volgens planning beschikbaar 
zijn. Wij houden u daar natuurlijk van op de hoogte. 
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Planning van de  
werkzaamheden

Vernieuwen badkamer en 
toilet 

Vernieuwen radiatoren en 
ventilatiesysteem

Bepalen welke woning 
wanneer aan de beurt is

Vernieuwen keuken, 
inclusief nieuwe 
inductiekookplaat 

Vernieuwen meterkast

Plaatsen nieuw isolatieglas 
Vernieuwen water- 
leidingen

Verwijderen asbest 
(indien aanwezig)

Opname

Inrichten bouwplaats

Fase 1
Voorbereiding

Fase 2a
Werkzaamheden in  
de woning

Verbeteren uitstraling 
gangen en trappenhuizen

Meer ruimte voor  
stallen scootmobiels op 
verdiepingen

Vervangen dakbedekking 
en isoleren van het dak 

Plaatsen van een  
warmtepomp op het dak

Fase 2b
Werkzaamheden in de 
algemene ruimtes

1. Plan samengevat

2022 – voorjaar 2023.

Tweede helft 2023 – tweede helft 2024.

Grotendeels parallel aan fase 2a. We verwachten 
eind 2024 klaar te zijn.

*Deze planning is nog onder voorbehoud.

Fase 1*

Fase 2a*

Fase 2b*

Kom naar het kijkmoment in de modelwoning. 
In deze woning voerden we de werkzaamheden al 
uit. Hier bekijkt u het resultaat en ziet u de keuze-
mogelijkheden. Bekijk ook de ingerichte logeerwo-
ning. In de brief bij dit boekje staat wanneer we u en 
uw familie en/of mantelzorger graag ontmoeten. 
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Wij komenbij u langs voor de 
opname. Uitvoerder Johan Heeren 
kijkt bouwkundig naar uw woning. 
Beoordeelt of we uw badkamer en/
of keuken vervangen. Ook legt hij 
uit welke spullen aan de kant 
moeten. Waar nodig helpen wij u. 

Voordat de werkzaamheden in uw 
woning starten gaat u tijdelijk naar de 
volledig ingerichte logeerwoning. U 
verblijft ongeveer twee tot drie weken 
in de logeerwoning. 

Bewonersbegeleidster Karin Hilverda komt bij u thuis op 
huisbezoek. Zij legt het plan uit, bespreekt uw persoonlijke 
situatie en vertelt hoe we u ondersteunen. Bij een deel van 
de bewoners is Karin al op bezoek geweest.  
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Lever de akkoordverklaring 
uiterlijk medio januari in. Hiermee 
laat u weten of u instemt met het 
plan. Als minimaal 70% akkoord is, 
gaat het project door!
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In de tweede helft 
van 2023 beginnen 
de eerste werk-
zaamheden. 
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Geef aan ons door 
welke keuzes u 
maakt voor de 
keuken en badka-
mer als u hiervoor 
in aanmerking 
komt. 
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Als de werkzaamheden klaar zijn levert 
de uitvoerder de woning samen met u 
op. U gaat terug naar uw eigen woning. 
Ook hier helpen wij u bij.

8

9

Lees dit boekje goed 
door en schrijf uw 
vragen op. 

1
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In het voorjaar van 2023 komen we bij u thuis voor de opname 
Het is wenselijk als er een familielid en/of mantelzorger van u bij aanwezig is. U ontvangt 
hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging. 
•  De aannemer doet een technische opname van de woning, want iedere woning is  

net even anders. 
•  We bekijken of uw badkamer, toilet en keuken aan vervanging toe zijn.
•  We bespreken hoe uw verblijf in de logeerwoning in zijn werk gaat. 
•  We maken afspraken over de voorbereidingen en welke hulp daarbij moet worden 

ingeschakeld. 
•   U krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen en om uw persoonlijke situatie uit te 

leggen. 

De afspraken die we samen maken, leggen we vast.

We richten een bouwplaats in
Naast het woongebouw plaatsen we een bouwplaats. Op de bouwplaats komt een bouw-
keet voor de uitvoerder, een keet waar de bouwmedewerkers lunchen en containers voor 
de opslag van materialen. Voor de veiligheid plaatsen we bouwhekken rondom de  
bouwplaats. De bouwplaats blijft staan tot het einde van het project. Ook maken we een 
tijdelijke parkeerplaats, waar de bouwmedewerkers hun auto parkeren tijdens het project. 

Fase 1 | Voorbereiding  
Voordat we van start gaan met de werkzaamheden maken we een  
planning en bepalen we de route die we gaan volgen voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden. 

Welke overlast kunt u verwachten? 
•    De werktijden van de bouwmedewerkers zijn van 07.30 tot 16.30 uur. Tijdens deze 

werktijden kunt u geluidsoverlast ervaren. Voor 08.30 uur en tussen 13.00 en 
14.00 uur voeren we geen werkzaamheden uit die lawaai maken. 

•    Als we in een woning bij u in de gang aan het werk zijn, kan er wat meer rumoer 
zijn. Er lopen bouwmedewerkers, we leveren materiaal aan of voeren puin af. We 
proberen stof en andere overlast zoveel mogelijk te beperken. 
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Fase 2a | Werkzaamheden in uw woning
Na de zomer van 2023 starten we met de werkzaamheden in de eerste 
woningen. De laatste woningen zijn pas in 2024 aan de beurt. Van de 
werkzaamheden in uw woning ervaart u de meeste overlast. U verblijft 
dan tijdelijk in een logeerwoning. Hieronder leest u over de werkzaam-
heden die we uitvoeren. 

Voorbeeld nieuwe situatie: indeling van uw woning blijft hetzelfde 

We verbeteren de installaties en verduurzamen uw woning
•  Nieuwe radiator met energiebesparende ventilatie 
•  Nieuwe rookmelders
•  Vernieuwen de meterkast 
•  Vernieuwen de elektrische aansluiting van de wasmachine en droger in de berging
•  Plaatsen isolatieglas 

We onderzochten of er asbest in uw woning zit
Indien er asbest in uw woning zit verwijdert een gespecialiseerd bedrijf dit tijdens het 
onderhoud. We verwijderen de asbestmaterialen om risico’s in de toekomst te voorkomen. 

We vernieuwen de badkamer (als u hiervoor in aanmerking komt*)  
*  Als uw badkamer nog nooit vervangen is. 

Uw badkamer is straks weer helemaal bij de tijd en beter geschikt voor het verlenen van 
zorg. In uw vernieuwde badkamer krijgt u: 
• Een schuifdeur naar de slaapkamer voor een makkelijke doorgang
• Nieuwe afwerking van de wanden met panelen
• Nieuwe afwerking van de vloer (tegels met anti-slip)
• Een nieuwe wastafel met kraan, spiegel en plankje (planchet)
• Een stopcontact en lichtpunt bij de wastafel
• Een nieuwe handdoekradiator
• Een nieuwe douchekop met glijstang en thermostatische mengkraan 
• Een nieuw hangtoilet
• Een nieuw spatscherm tussen douche en toilet
• Indien aanwezig: terugplaatsen beugels en douchestoeltje

U kunt kiezen uit een aantal kleuren voor de vloer en wandafwerking. Wij bespreken 
tijdens de opname of uw badkamer voor vernieuwing in aanmerking komt. Op de  
volgende pagina ziet u een voorbeeld van de nieuwe badkamer. In de modelwoning kunt 
u de kleuropties goed bekijken.

Vernieuwde 
badkamer

Doorgang 
wordt 
verbreed en 
krijgt een 
schuifdeur

Nieuwe radiators met 
energiebesparende ventilatie

Isolatieglas

Verbeterde 
installaties, zoals 
ventilatiesysteem

Nieuwe keuken met afzuigkap, 
inductiekookplaat en lades
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We vernieuwen de keuken (als u hiervoor in aanmerking komt*)
* Als uw keuken nog nooit vervangen is

In uw nieuwe keuken krijgt u:
•  Nieuwe onderkasten en bovenkasten (afhankelijk van uw keukentype zijn twee of drie 

onderkasten voorzien van lades)
• Twee dubbele stopcontacten boven het werkblad 
• Recirculatie afzuigkap 
• Inductie kookplaat
• Werkblad met spoelbak en een eenhendel mengkraan
• Nieuwe afwerking van de wand 

U kunt kiezen uit een aantal kleuren voor de wand en kastjes. Tijdens de opname bespreken 
we of uw keuken voor vernieuwing in aanmerking komt. 

Hieronder ziet u een voorbeeld van de nieuwe keuken. Dit type keuken wijkt mogelijk af 
van de keuken in uw woning. In de modelwoning kunt u de kleuropties goed bekijken. 
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Fase 2b | Verbeteringen in de algemene 
ruimtes 

We voeren de werkzaamheden aan de algemene ruimtes parallel aan de 
werkzaamheden in de woninge. We verwachten eind 2024 klaar te zijn. 

We verbeteren de uitstraling van de algemene binnenruimtes
We knappen de algemene binnenruimtes op: de gangen, het liftportaal en het centrale 
trappenhuis. De uitstraling van de gangen is straks rustig en modern. Ook kijken we naar 
de bewegwijzering. 

Scootmobielruimten
We maken meer ruimte voor het stallen van scootmobiels op de verdiepingen. We maken 
een extra scootmobielruimte op de eerste tot en met de vierde verdieping. Op de vierde  
verdieping verdelen we de kapel in twee ruimtes. De ene helft gebruiken we voor het 
stallen van de scootmobiels. De andere helft wordt een stilteruimte. 

We verduurzamen het gebouw
We plaatsen een warmtepomp op het dak. De warmtepomp warmt het tapwater in uw 
woning op, hiervoor gebruikt u straks geen gas meer. Dit bespaart op uw energieverbruik. 
En we isoleren het dak.

We vernieuwen waterleidingen 
We vernieuwen de waterleidingen in het woongebouw. Dit gebeurt vanaf de gang. 
U hoeft hiervoor niet thuis te blijven.

2. Wat betekent het voor u? 
Klaar voor de start
Wanneer u aan de beurt bent is nog niet bekend. Ongeveer twee weken voordat wij met 
de werkzaamheden starten komen we bij u langs. U ontvangt een dagplanning voor de 
verhuizing naar de logeerwoning. Ook bespreken we de laatste voorbereidingen in uw 
woning en wat er allemaal aan de kant moet.

U verblijft tijdens de werkzaamheden in een logeerwoning
De werkzaamheden aan de binnenkant van de woning duren ongeveer twee tot drie 
weken. Tijdens de werkzaamheden verblijft u in een logeerwoning. Deze woning bevindt 
zich in Wilgenhof en is volledig ingericht. U neemt dus alleen uw kleding en andere  
persoonlijke spullen mee. Denk aan toiletspullen, boeken en tijdschriften, eten en drinken 
en andere persoonlijke spullen. Uw meubels en overige spullen blijven gewoon in uw 
woning staan. Op deze manier heeft u het minste overlast van de werkzaamheden.

Goed om te weten: 
•  Voordat de werkzaamheden beginnen gaat u naar de logeerwoning. Na de oplevering 

van uw eigen woning keert u weer terug naar huis. Wij leveren uw woning schoon op.
•  Wij vragen u zoveel mogelijk zelf uw spullen voor de logeerwoning in te pakken en mee 

te nemen. Lukt dat niet? Bespreek dit met ons tijdens de opname. We zoeken samen 
naar een oplossing.

•   U overhandigt uw huissleutel aan de aannemer zodat deze elke dag toegang tot uw 
woning heeft. Er wordt een ‘formulier sleutelafgifte’ getekend door u en de aannemer.

•  Voor het verblijf in deze logeerwoning worden geen kosten berekend, ook niet voor 
water- en energieverbruik.

•  Na ieder verblijf maken we de logeerwoning schoon. 
•  De huur van uw woning loopt tijdens deze periode gewoon door.

De logeerwoning is volledig ingericht. Er staat onder andere:
•  In hoogte verstelbaar bed 
•  Beddengoed 
•  Kledingkast 
•  Tweezitsbank
•  Salontafel
•  Tv 
•  Eettafel met vier stoelen
•  Ingerichte keuken met koelkast, kookplaat en magnetron
•  Badkamer met wandbeugels en een douchestoel  

Neem gerust een kijkje in een van de logeerwoningen.
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Tijdens het huisbezoek bespreken we of er nog dingen zijn waar wij rekening mee  
moeten houden in de logeerwoning.

Of u verblijft tijdens de verbouwing ergens anders
Bijvoorbeeld bij familie of een mantelzorger. Dit regelt u dan zelf. 

Afstemming met Vitalis of andere zorgverleners 
Wilgenhof is een WoonincPlusVitalis woongebouw. Er is een intensieve samenwerking 
tussen Wooninc. en Vitalis WoonZorg Groep. Dit geldt uiteraard ook voor dit onderhouds-
project. Als u zorg krijgt van Vitalis of een andere zorgverlener, dan wordt deze dienst  
ook geleverd in de logeerwoning. In de logeerwoning kunt u ook gebruik maken van de 
welzijnsmelding. Geef dit dan aan bij de receptie. 

Kleine huurverhoging, u verbruikt minder energie
Voor het plaatsen van de warmtepomp en de energiebesparende ventilatie vragen wij u 
een huurverhoging van € 11* per maand. De huurverhoging gaat in na de eindoplevering 
van uw woning. Uw huur gaat iets omhoog, maar uw woning is beter geïsoleerd en u 
gebruikt minder gas.. Daardoor heeft u minder energie nodig om uw woning te verwarmen 
in de winter. Hoeveel u bespaart hangt af de ontwikkeling van de gasprijzen.
* Deze verhoging staat los van de wettelijke jaarlijkse huurverhoging. De verhoging is 
alleen voor de verduurzaming van uw woning (warmtepomp en nieuwe ventilatie).

Ontvangt u huurtoeslag? 
Misschien krijgt u door de huurverhoging (meer) huurtoeslag. Maak een proefberekening 
op www.toeslagen.nl. Voor het maken van deze berekening telt u de servicekosten niet 
op bij de kale huur. Vragen over de huurtoeslag kunt u stellen aan de Belastingtelefoon 
via 0800-0543 (gratis).

Neem een kijkje in de modelwoning 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in een modelwoning in Wilgenhof. Het gaat om 
woning 555. Daar hebben we getest wat de beste en snelste manier is om de  
werkzaamheden uit te voeren. Wij nodigen u uit om hier een kijkje te nemen. Zo 
krijgt u een beter beeld van wat er gaat gebeuren. In de brief bij dit boekje staat 
wanneer we u en uw familie en/of mantelzorger ontvangen. U mag natuurlijk ook 
vaker komen kijken. 

3. Overzicht belangrijke afspraken
Tijdens de werkzaamheden kunt u rekenen op onze hulp. Niemand 
staat er alleen voor. 

Bewonersconsulent als eerste aanspreekpunt
Speciaal voor dit project is een bewonersconsulent vanuit Heijmans aangesteld: Karin 
Hilverda. Zij is het eerste aanspreekpunt voor u als bewoner en uw zorgverleners en 
familie. Tijdens de werkzaamheden is de bewonersconsulent regelmatig aanwezig en 
bereikbaar voor het beantwoorden van uw vragen. Als er iets speelt in uw persoonlijke 
situatie waar de aannemer rekening mee moet houden, dan bespreekt u dit met Karin. 

Simone van Geest is sociaal projectconsulent bij Wooninc. Zij is ook bij het project  
betrokken. Bij haar kunt u terecht voor niet technische vragen aan Wooninc. Denk hierbij 
aan vragen over het sociaal plan, vergoedingen en huurverhoging. 

De contactgegevens van Karin en Simone staan achter in deze brochure.

Voordat we starten met de werkzaamheden is er iedere week een inloopspreekuur waar 
u terecht kunt met vragen. De koffie staat klaar op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 
15.00 uur in het Bruin café.

Wij ondersteunen u 
Voor de voorbereidingen vragen wij u om ruimte te maken op de plekken waar wij werk-
zaamheden uitvoeren. Het is fijn als familie en/of mantelzorgers zoveel mogelijk hulp 
kunnen bieden bij de voorbereidingen. Denk aan spullen inpakken of schoonmaken. 
Wooninc. en Vitalis stellen de betrokkenheid en hulp van familieleden en mantelzorgers 
zéér op prijs.

Heeft u geen hulp? Dan kan de aannemer u natuurlijk een handje helpen. Tijdens het 
huisbezoek bespreken we wat u zelf kunt doen en waar u hulp bij nodig heeft. Niemand 
staat er alleen voor. 

U krijgt drie klusbonnen  
U krijgt drie klusbonnen van ons. Elke klusbon heeft een waarde van een uur (in totaal 
drie uur). Die kunt u gebruiken voor praktische hulp van de aannemer. Denk aan het 
ophangen van gordijnen of een lamp, of het inpakken van spullen. De klusbon is niet 
bedoeld voor schilderwerk en huishoudelijke schoonmaakhulp. U bespreekt met de 
uitvoerder of de werkzaamheden passen binnen de klusbon. Wij betalen de klusbon niet uit.
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‘Een goede voorbereiding is wel zo prettig. Voor ons en vooral voor uzelf!’

U ontvangt een ongemakkenvergoeding 
Wij proberen u zoveel mogelijk te ondersteunen en ontzorgen. Maar dit betekent niet dat 
er geen ongemak is. U ontvangt een compensatie voor het ongemak die de werkzaam- 
heden met zich meebrengen. Deze vergoeding bedraagt € 250 per adres. 

Omdat u straks kookt op een inductiekookplaat heeft u pannen nodig die daar geschikt 
voor zijn. Daarom ontvangt u ook € 100 voor de eventuele aankoop van een nieuwe 
pannenset. In totaal ontvangt u dus € 350.
 
Als de werkzaamheden korter of langer duren dan gepland, dan heeft dat geen gevolgen 
voor de hoogte van de ongemakkenvergoeding. U ontvangt het bedrag na de oplevering 
van uw woning. Heeft u een huurachterstand? Dan verrekenen wij de vergoeding met uw 
huurachterstand. 

Meld schade 
Wij doen er alles aan om schade te voorkomen, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren. 
Als er schade is ontstaan in uw woning, meld het dan binnen 3 werkdagen bij ons. Wij  
adviseren u om foto’s te maken van de schade. De aannemer maakt ook foto’s tijdens het 
huisbezoek voordat de werkzaamheden starten. Samen zoeken we naar een passende 
oplossing.

4. Een goede voorbereiding
Een tijdelijk verblijf in de logeerwoning, bouwmedewerkers en bouw- 
materialen rondom het gebouw en een hoop rumoerigheid. Het is  
nogal wat. Een goede voorbereiding is wel zo prettig: voor de mensen 
die in uw woning aan het werk zijn, maar vooral ook voor uzelf. 

Spullen aan de kant
Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en om schade aan uw spullen te 
voorkomen, vragen wij u ruimte te maken. Wij bespreken dit met u tijdens de opname

U krijgt gratis verhuisdozen van ons om uw spullen in te stoppen. Misschien kunnen 
naasten of familie helpen met het inpakken van de spullen. U kunt hier ook de klus- 
bonnen voor inzetten en hulp van de aannemer vragen. Als de spullen in de woonkamer 
bij elkaar staan, worden ze afgedekt met folie. Berg uw waardevolle spullen goed op of 
neem ze mee naar de logeerwoning. 

Aanpassingen die u zelf heeft aangebracht
Heeft u zelf dingen in uw woning aangebracht zoals een douchecabine of een inbouw-
kast? Het kan zijn dat die in de weg staan en verwijderd moeten worden. We bespreken 
tijdens de opname wat er weggehaald moet worden en wie dat doet. In overleg met de 
uitvoerder kunt u uw klusbonnen inzetten.
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5. Uw akkoord op het plan
Wij vinden het belangrijk dat de bewoners net zo overtuigd zijn van de 
plannen als wij. Lees daarom dit boekje goed door, zodat u weet wat u 
kunt verwachten. 

Een groot deel van het groot onderhoud is noodzakelijk, omdat onderdelen verouderd 
zijn. Voor het verduurzamen, de renovatie, is de instemming van bewoners nodig. Dit gaat 
bijvoorbeeld over het plaatsen van de warmtepomp en het nieuwe ventilatiesysteem. Als 
minimaal 70% van de bewoners ‘ja’ zegt tegen deze plannen, dan mogen we de plannen 
bij alle woningen uitvoeren. 

Gaat u akkoord met dit plan? 
Bij dit boekje ontvangt u een akkoordverklaring. Wilt u deze verklaring invullen en uiterlijk 
16 januari 2023 bij ons inleveren? U levert het formulier op de volgende manieren bij  
ons in:
•  Tijdens het kijkmoment bij de modelwoning (555)
• Stop het formulier in de brievenbus van de beheerder
• Bij Simone van Geest of Karin Hilverda 

6. Contactpersonen
We gaan er samen met u wat moois van maken. 
Heeft u nog vragen? Bel of mail ons gerust. 

Karin Hilverda 
Bewonersbegeleider Heijmans
T: 06 31 02 00 79
E: khilverda@heijmans.nl

Karin is vanuit Heijmans het aanspreekpunt voor vragen over uw per-
soonlijke situatie. Neem maandag tot en met donderdag contact met 
Karin op tussen 11.00 en 13.00 uur.

Simone van Geest  
Sociaal projectconsulent Wooninc.
T: 06 30 94 11 56
E: svangeest@wooninc.nl 

Simone is vanuit Wooninc. het aanspreekpunt voor niet-technische 
vragen. Denk hierbij aan vragen over het sociaal plan, vergoedingen en 
huurverhoging. Simone werkt op maandag, dinsdag en vrijdag.
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