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Uw wijk

Deze informatiebrochure is voor de bewoners van de volgende adressen: 

- Clevershof 2 t/m 44 (even nummers) 
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Voorwoord
Zonder
huur-

verhoging

Alstublieft! Hierbij ontvangt u informatie over het plan 
om de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van uw 
woning te verbeteren. Uiteraard hebben we in dit plan 
rekening gehouden met de meeste wensen die u en uw 
buren aan ons hebben doorgegeven. Na de werkzaam-
heden heeft u een beter, comfortabeler en veiliger huis. 
Het plan voeren wij samen met Nijhuis Bouw B.V. uit.  

Belangrijk om te weten 

  Tijdens de werkzaamheden kunt u in de woning 
blijven wonen.

  We voeren de werkzaamheden zonder huur-
verhoging uit.

  Wel moet u rekening houden met overlast die de 
werkzaamheden met zich meebrengen. Denk hierbij 
aan bouwoverlast, zoals stof en geluidsoverlast. Maar 
ook aan een tijdelijke inbreuk op uw privacy, door de 
bouwlieden die uw woning in- en uitlopen. Wij doen 
er, samen met het onderhoudsbedrijf, alles aan om  
de overlast zoveel mogelijk te beperken en rekening 
te houden met u en uw persoonlijke wensen. 

Uw akkoord nodig

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt 
verwachten en ’ja’ tegen het plan zegt. Deze brochure 
geeft u alle informatie om een goede keuze te maken. 
Voor de maatregelen waarmee we uw woning energie-
zuiniger maken hebben wij uw akkoord nodig. Voor 
deze renovatie moet minimaal 70% van de bewoners 
van de woningen in uw buurt ’ja’ zeggen voordat wij 
kunnen starten. Gaat u akkoord met deze renovatie? 
Dan ondertekent u de akkoordverklaring in de bijlage. 

De akkoordverklaring kunt u mailen naar  
hvannispen@mooiland.nl of per post versturen  
met behulp van de retourenvelop. Doet u dit voor  
24 september 2018.

Bezoek aan uw woning

Medewerkers van Nijhuis Bouw brengen een bezoek aan 
uw woning. Tijdens dit huisbezoek loopt u samen met 
de uitvoerder en de woonconsulent van Nijhuis Bouw 
door uw woning en bespreken we met u de werkzaam-
heden. Daarnaast bespreekt u met de uitvoerder en 
woonconsulent eventuele bijzondere omstandigheden, 
zoals vakanties, nachtdiensten of ziekte. Ook de bij -
be horende overlast en voorzorgsmaatregelen nemen zij 
met u door. Tijdens het huisbezoek met de woonconsu-
lent plannen we met u het huisbezoek van de aannemer.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze brochure vragen? Neem 
dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens 
vindt u achterin in deze brochure.

Met vriendelijke groet,  

Namens Mooiland en Nijhuis Bouw B.V.,

Top Rotteveel (Projectmanager Mooiland) en William 
Vlug (Projectleider Nijhuis Bouw B.V.)



Een comfortabel (t)huis 
Woningverbetering in stappen

Start voorbereidingen door Mooiland en 

Nijhuis Bouw B.V.

Aankondiging 
project
U ontvangt een brief 
met o.a. een vragen-
lijst waarop u uw 
woonwensen kunt 
invullen.

0-meting woning 
(steekproef)
In een aantal wonin-
gen onderzoeken we 
de technische staat 
en bekijken we wat 
er technisch moge-
lijk is.

Brief met belangrijke 
bijlagen
U ontvangt een brief met 

o.a. een uitnodiging voor 

een informatiebijeen-
komst, een brochure met 

álle belangrijke informa-
tie over het project en 
een akkoordverklaring.

Akkoordverklaring
Bent u het eens met onze plannen 

om uw woning energiezuiniger te 

maken? Ondertekent u dan de 

akkoordverklaring en overhandig 

deze aan ons.

Minimaal 70% 
akkoord Als minimaal 
70% van de huurders 
akkoord is, starten we 
met de uitvoering.

Informatiebijeenkomst
We presenteren onze 
plannen en u kunt vragen 

stellen. Ook bezoeken we 

een modelwoning. Zo 
weet u hoe uw woning er 

straks uitziet.

Stap 1
Belangrijke informatie voor uStap 2

70%

NazorgStap 8
Einde van het projectStap 7

Huisbezoek
Definitieve keuzes 

Voorbereiding 
project

Stap 5 Stap 4
Stap 3

Plannen 
huisbezoek
We nemen contact 
met u op voor het 
maken van een 
afspraak om uw 
woning te 
bezoeken.

Keuzeformulier
Op het formulier 
geeft u uw defini-
tieve keuzes.

Planning
U ontvangt een 
brief met de plan-
ning van de werk-
zaamheden: u weet 
wat u wanneer kunt 
verwachten.

Uw eigen 
voorbereidingen
U maakt uw woning klaar 

voor de werkzaamheden. 

Indien gewenst kunt u 
hierbij hulp van de aanne-

mer inschakelen.

Evaluatie-
moment over de 
voorbereiding
U wordt gebeld 
voor een korte 
telefonische 
evaluatie.

Huisbezoek
Medewerkers van 
Mooiland en de aanne-
mer komen bij u langs. 
Ze bespreken met u wat 
er precies gaat gebeu-
ren in uw woning en 
wat dit voor u betekent.

Start werkzaamhedenStap 6

Wij gaan 
bij u aan 
de slag.

Evaluatiemoment 
over de uitvoe-
ring
U wordt gebeld 
voor een korte 
telefonische 
evaluatie.

Evaluatiemoment 
over de oplevering
U wordt gebeld voor 
een korte telefoni-
sche evaluatie.

Oplevering van 
de woning
Uw woning is klaar. 
U ontvangt 
gebruiksinstructies.

Servicedag
Medewerkers van Mooi-
land en de aannemer 
komen in de wijk langs 
om samen met u het 
project feestelijk af te 
sluiten. 

!
!

!
!

!
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Stappenplan

Bovenstaand stappenplan vindt u als bijlage bij deze 
aanbiedingsbrief. We bevinden ons nu bij stap 3, die wij 
persoonlijk hebben ingevuld door een huisbezoek van de 
woonconsulent.
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1  Waarom verbeteren we 
       uw woning?

Uw woning is toe aan onderhoud en verbetering. Na de werkzaamheden heeft  

u een beter, betaalbaarder en veiliger huis. Een huis met verbeterde ventilatie-

mogelijkheden, een huis dat veiliger is door het plaatsen van rookmelders en een 

keuring van de installaties. En een huis met lagere energiekosten door het plaatsen 

van zonnepanelen (PV).
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2  Wat gaan we verbeteren?
Het plan onderscheidt op hoofdlijnen twee soorten 
werkzaamheden: 
1  Onderhoud aan uw woning. Bijvoorbeeld schilder-

werk of voegwerk herstel.
2  Renovatie van uw woning. Bijvoorbeeld het energie-

zuiniger maken van uw woning.

Hieronder lichten we beide soorten werkzaamheden 
aan u toe.

Onderhoud aan uw woning

We willen graag de kwaliteit en veiligheid van uw 
woning op peil houden. 

Wat we precies gaan doen:

 We controleren de elektrische installatie(s) en 
gasleiding, en herstellen deze indien nodig. 

 Heeft de watermeter in uw meterkast nog geen 
stopkraan voor de meter? Dan plaatsen we een 
éénhendelkraan. Hierdoor kunt u met één hand-
beweging de hoofdkraan dicht draaien. 

 We plaatsen één rookmelder.
 We koppelen, in samenwerking met de gemeente,  

de hemelwaterafvoeren van de woningen af van  
het vuilwaterriool om het risico op wateroverlast  
en schade in de toekomst te verkleinen.

 Eventueel aanwezige kunststof- of aluminium-
kozijnen reinigen we en zetten we in de wax.

 Voegwerk dat in slechte staat verkeert, herstellen we.
 In een aantal gevallen vervangen we de keuken, bad-

 kamer en toilet. Dit leggen we hieronder verder uit.

Uw keuken

Wij vervangen uw keuken als deze daarvoor in aanmer-
king komt. Tijdens ons bezoek (stap 3 van het stappen-
plan woningverbetering) beoordelen wij of het keuken-
blok en/of het tegelwerk wordt vervangen. Daarbij 
kijken we naar de leeftijd en kwaliteit van het keuken-
blok en het tegelwerk. Standaard vervangen we keuken-
blokken na 15 jaar en tegelwerk na 30 jaar. U bent niet 
verplicht om de keuken te laten vervangen, tenzij het 
een onveilige situatie is en/of vervolgschade aan de 
woning kan ontstaan.

Krijgt u een nieuw keukenblok en/of tegels? Dan vragen 
wij u om keuzes te maken over de kleur van het aan-
rechtblad, de kastjes, greepjes en tegels (stap 4 van het 
stappenplan woningverbetering). Daarnaast bieden wij 
tegen betaling extra opties aan, zoals bijvoorbeeld het 
verlengen van het keukenblad of extra keukenkasten.

Uw badkamer en/of toilet

Uw badkamer en/of toilet vervangen wij als deze daar-
voor in aanmerking komen. Tijdens het bezoek aan uw 
woning, beoordelen wij of vervanging nodig is. Daarbij 
kijken we naar de leeftijd en kwaliteit van uw bad-
kamer en toilet. Standaard vervangen we badkamers 
en toiletten inclusief het tegelwerk na 30 jaar.  
U bent niet verplicht om de badkamer en/of toilet te 
laten vervangen, tenzij het een onveilige situatie is  
en/of vervolgschade aan de woning kan ontstaan.

Als wij uw badkamer en/of toilet vervangen, vragen 
wij u om een keuze te maken over de kleur van de 
tegels (stap 4 van het stappenplan woningverbete-
ring). We schilderen het plafond en de muren die niet 
betegeld zijn. 

Wij verwijderen asbesthoudende materialen

Een onderzoek moet duidelijk maken of en waar in uw 
woning precies sprake is van asbest. Als dat onderzoek 
nog niet is gedaan, vragen wij een gecertificeerd bedrijf 
om dit alsnog te doen. Uit deze asbestinventarisatie 
blijkt of er asbest aanwezig is. Ook wordt daarin 
be schreven hoe we dit asbest precies moeten verwijde-
ren, mocht dat nodig zijn. In principe geldt dat zolang 
asbesthoudende materialen niet kapot zijn, er geen 
schadelijke deeltjes vrijkomen en er geen risico is voor 
de gezondheid. 
Tijdens het bezoek aan uw woning bespreken wij met  
u of er asbest in uw woning is aangetroffen. Als er 
sprake is van asbest, verwijderen we dit indien nodig. 
Zo voorkomen we eventuele gezondheidsrisico’s in  
de toekomst. Een gespecialiseerd bedrijf verwijdert 
het asbest. Tijdens dit werk kunt u tijdelijk niet in uw 
woning of in een deel van uw woning. Is dit het geval  
in uw woning? Dan bespreken we dit met u tijdens het 
huisbezoek.

Waarom koppelen wij hemelwaterafvoeren af

In onze steden en dorpen verdwijnt het regenwater 
vooral via de regenpijpen van gebouwen en kolken in 
de straat naar de riolering. Veel van deze riolen bestaat 
uit oude, gemengde rioleringssystemen. Hierbij wordt 
huishoudelijk afvalwater (van bijvoorbeeld toiletten, 
douche, wasmachine) en het regenwater in één buis 
verzameld. Dit gebeurt ook bij uw woning en eigenlijk 
is dit zonde. Het schone regenwater wordt vuil, omdat 
het zich mengt met huishoudelijk afvalwater.  
En vervolgens zuiveren we dit in (dure) rioolwater-
zuiveringsinstallaties. 
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Ook leidt hevige regenval steeds vaker tot het overlopen 
van deze gemengde riolen waardoor overlast en schade 
ontstaat. Door regenwater af te koppelen en lokaal op 
te vangen (bijvoorbeeld in regentonnen), hoeft het 
schone regenwater niet meer door de riolering af-
gevoerd en gezuiverd te worden, Ook neemt de kans  
op wateroverlast af. Daarnaast wordt het grondwater 
aangevuld door afkoppelen wat in droge periodes helpt 
tegen droogteschade. 

Renovatie van uw woning

Naast het onderhoud voeren we ook werkzaamheden 
uit om uw woning energiezuiniger te maken en om de 
betaalbaarheid te verbeteren. Bij het energiezuiniger 
maken van de woning is het van groot belang dat we 
ook letten op een gezond binnenklimaat en het woon-
comfort. Het energiezuiniger maken kan u een besparing 
opleveren in uw energiekosten. Bovendien is het beter 
voor het milieu. Hieronder vindt u de maat regelen: 

Mechanische ventilatie 

We plaatsen een mechanisch ventilatiesysteem voor 
het ventileren van uw woning. Het kan zijn dat u reeds 
een mechanische ventilatie heeft, in dat geval contro-
leren wij deze en regelen wij deze opnieuw in. 

Ventilatie is bedoeld om de lucht in huis prettig en 
gezond te houden. Goede ventilatie is daarom van 
groot belang. Het mechanisch ventilatiesysteem dat 
wordt aangebracht betreft vraag gestuurd ventilatie-
systeem aan. Hierbij wordt uw woning geventileerd  
als het binnenklimaat hierom vraagt (te veel CO2 of 
vocht aanwezig). Het systeem meet dit door sensoren 
voor luchtvochtigheid en koolstofdioxide (CO2). De 
leidingen werken we af met koven die we standaard 
wit schilderen. Tijdens het huisbezoek bepalen we  
de exacte plaats van de koven met u.

Zonnepanelen (PV) 

We vinden betaalbaarheid als sociale huisvester belang-
rijk. Daarom stellen we voor om zonnepanelen op uw 
dak te plaatsen. Met de zonnepanelen wekt u uw eigen 
duurzame energie op en zorgt u ervoor dat u minder 
energie hoeft in te kopen. Dit merkt u direct aan uw 
maandelijkse energiekosten. Daarnaast zorgen de 
zonnepanelen ervoor dat u minder CO

2
 verbruikt.  

Zo draagt u een steentje bij aan een beter klimaat  
in de toekomst. 
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3  Stappenplan
Tijdsplanning
 
De planning tot aan de start van de werkzaamheden 
ziet er als volgt uit:
  Week 37 en 38 (10 t/m 21 september): huisbezoek  

van woonconsulent, ontvangst brochure en akkoord-
verklaring.

  Week 37 t/m 39 (10 t/m 28 september): opsturen  
of mailen ingevulde en ondertekende akkoord-
verklaring uiterlijk 24 september.

  Week 39 (week van 24 september 2018): zodra 70% 
akkoord is behaald, of wanneer alle stemmen zijn 
uitgebracht, stuurt Mooiland een brief met de 
uitkomst. 

  Week 37 t/m 39 (10 t/m 28 september 2018):  
inplannen huisbezoeken, incl. keuzes keuken, 
badkamer en toilet*.

  Week 41 (week van 8 oktober 2018): start voor-
bereidingen werkzaamheden*. 

  Week 51 (week van 10 december 2018): werkzaam-
heden gereed*.

* Deze planning geldt alleen als minimaal 70% van  
de bewoners akkoord is met ons renovatievoorstel.  
Zie ook hoofdstuk 7 “uw akkoord is nodig” in deze 
brochure.

Dagplanning

Enkele weken vóór de start van de werkzaamheden 
krijgt u een dagplanning, met daarop aangegeven:
 Welke werkzaamheden in de woning plaatsvinden.
 Waar ze plaatsvinden in de woning.
 Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.
 Wie de werkzaamheden uitvoert.
 Hoe lang de werkzaamheden duren.
 Welke overlast u kunt verwachten.
 Wat we van u verwachten.
 Of en wanneer u thuis moet zijn.

Als we alle werkzaamheden kunnen combineren,  
dan duren de werkzaamheden in uw woning maximaal  
3 weken.

Huisbezoek woonconsulent  

In de week van 10 september t/m 21 september komt 
de woonconsulent van de aannemer bij u aan de deur 
langs om deze brochure aan uw af te geven en het plan 
met uw te bespreken. Natuurlijk is er ook voldoende 
ruimte voor u om uw vragen aan ons te stellen. 

Huisbezoek aannemer

Na het huisbezoek van de woonconsulent starten we  
de huisbezoeken van de aannemer. Tijdens het huis-
bezoek loopt u samen met de uitvoerder en woon-
consulent van Nijhuis Bouw door uw woning om de 
definitieve werkzaamheden vast te stellen. Daarnaast 
bespreken zij eventuele bijzondere omstandigheden 
met u, zoals vakanties, nachtdiensten of ziekte. Ook 
nemen zij de bijbehorende overlast en voorzorgsmaat-
regelen met u door. 
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4  Wat kunt u verwachten van ons?
Nijhuis Bouw voert het onderhoud en de renovatie in 
opdracht van Mooiland uit. Tijdens de uitvoering van 
het plan kunt u in uw woning blijven wonen. De vak -
lieden van Nijhuis Bouw gaan netjes te werk en zullen 
er alles aan doen om overlast zoveel mogelijk te beper-
ken. Enige vorm van overlast is niet te vermijden. De 
maatregelen die wij treffen om de overlast te beperken, 
beschrijven we hieronder.

Wat kunt u van Nijhuis Bouw  
verwachten?

 Geeft minimaal twee weken van tevoren aan wan-
neer de werkzaamheden in en rond uw woning 
beginnen.

 Overhandigt u een dagplanning met uw persoonlijke 
planning.

 Spant zich in om het ongemak voor u zoveel mogelijk 
te beperken.

 Plant de werkzaamheden zo, dat de periode van 
overlast voor u wordt beperkt. Dit gebeurt altijd  
in overleg met u.

 Plaatst waar nodig stofschotten.
 Zorgt waar nodig voor afgedekte vloeren. 
 Stelt extra afdekmateriaal en dozen beschikbaar. 

Deze kunt u opvragen bij de woonconsulent van 
Nijhuis.

 Ruimt aan het einde van de werkdag de werk-
 plek(ken) op.
 Zorgt dat aan het einde van iedere werkdag uw 

woning wind- en waterdicht is en dat uw woning  
kan worden afgesloten.

 Werkt zoveel mogelijk op werkdagen van 7.30 tot 
16.15 uur.

 Werkt met medewerkers die zich netjes gedragen 
volgens de afgesproken gedragsregels. Ze zijn 
herkenbaar als medewerkers van Nijhuis Bouw (en 
kunnen zich altijd legitimeren).

 Staat klaar om uw vragen te beantwoorden.
 Gedraagt zich als gast in uw woning. We houden uw 

woning netjes volgens afgesproken gedragsregels  
en maken niets kapot.

 Maakt na alle werkzaamheden voor de oplevering  
de werkplekken bezemschoon.

Tijdelijke voorzieningen

Tijdens de werkzaamheden kunt u van bepaalde 
ruimtes of voorzieningen tijdelijk geen gebruik maken. 
Hier leest u welke oplossing(en) we u bieden: 

Een tijdelijke douchemogelijkheid, toilet-
gebruik en kookmogelijkheid

Als uw badkamer en/of toilet wordt vervangen, kunt  
u tijdens de werkzaamheden tijdelijk geen gebruik 
maken van de badkamer en/of het toilet. Wel stellen 
wij een mobiel renovatietoilet voor u beschikbaar,  
die we in uw woning plaatsen. En wij zorgen voor  
een vervangende douche.

Als uw keuken wordt vervangen, kunt u tijdelijk geen 
gebruik maken van uw keuken. Op verzoek plaatsen  
wij een elektrische kookplaat in uw woning.

Leveren de werkzaamheden problemen voor u op? 
Bespreek dit dan met ons tijdens het huisbezoek  
aan uw woning. We zoeken dan samen met u naar  
een oplossing. 

Ongemakkenvergoeding

U kunt in uw woning blijven wonen tijdens de werk-
zaamheden. De werkzaamheden geven helaas wel 
overlast, zoals:
 Stof-, gruis- en geluidsoverlast (hak- en breekwerk).
  Tijdelijke inbreuk op uw privacy door de vakmannen 

die uw woning in- en uitlopen.
 Plaatsen van steigers rondom uw woning.
  Plaatsen van een bouwketen en opslag- en afval-

containers op parkeerplaatsen, het trottoir en/of  
de straat.

  Beperkte toegang tijdens werkzaamheden doordat 
delen van de weg zijn afgezet voor bijvoorbeeld het 
plaatsen van een kraan of het verwijderen van 
asbest.

 
Wij doen ons uiterste best om de overlast voor u zoveel 
mogelijk te beperken. Als compensatie voor de overlast 
ontvangt u van Mooiland een ongemakkenvergoeding. 

In de bijlage hebben we de ongemakkenvergoeding 
voor u op een rij gezet.
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Langer zelfstandig thuis wonen met 
Gratis PlusPunten

Als u ouder wordt of een beperking heeft, kunnen 
kleine dingen in huis voor ongemak zorgen. Met de 
Gratis Pluspunten van Mooiland kiest u zelf voor 
oplossingen die uw woning weer comfortabel maken 
voor u. Wij brengen de voorzieningen in uw woning 
aan. Dat kost u niets en u kunt langer zelfstandig 
wonen in uw eigen omgeving. U komt in aanmerking 
voor de Gratis PlusPunten als u of uw partner 65 jaar  
of ouder bent en voor mensen met een fysieke be-
perking. Zie voor meer informatie de bijlage 'Langer 
zelfstandig thuis wonen met Gratis PlusPunten'.

Evaluatiemomenten

Wij vinden het belangrijk om te evalueren hoe tevre-
den u bent over het onderhoud en het energiezuinig 
maken van uw woning. Zo kunnen we met behulp van 
uw mening de dienstverlening verbeteren. Wij kunnen 

de tevredenheid op drie evaluatiemomenten meten. 
Dit is mede afhankelijk van de doorlooptijd van het 
project. Wij verwachten voor Mill 2 evaluatie momen-
ten. Deze evaluatiemomenten zijn:
 Na het huisbezoek over de voorbereiding.
 Na oplevering.

Hiervoor vragen wij uw medewerking. Marktonder-
zoekbureau Blick ondersteunt ons hierbij, zij voeren 
onze onderzoeken uit en benaderen u telefonisch.
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5  Wat verwachten we van u?
Om het plan tot uitvoering te kunnen brengen en de 
werkzaamheden goed te laten verlopen is uw mede-
werking van groot belang. 
Indien minimaal 70% van de huurders akkoord gaat 
met het plan dan zal het plan voor 100% tot uitvoering 
worden gebracht, waarbij u niet verplicht bent om deel 
te nemen aan de vervanging van keuken, badkamer, 
toilet of het pluspunten pakket. Dit betreft een eigen 
keuze.

U hoeft niet altijd thuis te zijn

Het is niet nodig dat u elke dag thuis bent tijdens de 
werkzaamheden. Wel is het fijn dat u, of iemand 
namens u, wél in de woning aanwezig is, zodat we ter 
plekke zaken met u kunnen afstemmen. Dan weten  
we zeker dat alles naar uw wens gebeurt. 
U kunt eventueel uw sleutel aan Nijhuis Bouw over-
dragen als u niet thuis bent wanneer wij aan het werk 
gaan. Nijhuis Bouw werkt met een slim en veilig sleutel-
beheer. Uw sleutel is in goede handen. 

Uw huisdieren

U bent zelf verantwoordelijk voor uw huisdieren. Wij 
doen ons best om de overlast ook voor uw huisdier te 
beperken. Katten die niet vrij in en uit lopen, zijn vaak 
in een slaapkamer het beste af. In andere situaties is 
het beter om tijdelijk ergens anders onderdak voor uw 
huisdier te regelen. U kunt dit verder bespreken tijdens 
het bezoek aan uw woning. 

Uw spullen: verwijderen, opruimen of 
aan de kant

Voor het werken aan de ramen hebben de vakmannen 
van Nijhuis Bouw een vrije werkruimte nodig van 
minimaal één meter. Verder vragen wij u:
  De jaloezieën, vitrage, overgordijnen en dergelijke  

te verwijderen, om schade te voorkomen. 
  De werkruimtes voldoende vrij te maken van uw 

eigendommen of obstakels. Tijdens het huisbezoek 
bespreekt Nijhuis Bouw met u welke spullen afge-
dekt of aan de kant moeten.

  Kostbare, kleine en hangende spullen veilig op te 
bergen.

  Stofgevoelige apparatuur af te dekken. U ontvangt 
afdekzeil van Nijhuis Bouw.

  Een vrije werkruimte van 1,5 meter rondom de gevel 
te maken. Het is mogelijk dat u planten/bomen die 
tegen de gevel aanstaan moet verwijderen. Dit 
bespreken we tijdens het huisbezoek.

  Aan te geven als u problemen heeft met het verplaat-
sen of verwijderen van spullen en u niemand heeft 
die u hierbij kan helpen. Wij zoeken dan samen met  
u naar een oplossing.

De werkzaamheden beginnen altijd ’s ochtends om 
07.30 uur. U kunt zich daar de dag en avond ervoor op 
voorbereiden. Nijhuis Bouw vertelt u wanneer werk-
zaamheden in uw woning worden uitgevoerd. Op  
de dagplanning staan deze werkzaamheden precies 
vermeld.

Zelf aangebrachte voorzieningen

Dit zijn voorzieningen die u zelf heeft geplaatst. 
Bijvoorbeeld betimmeringen, andere afwerkingen of 
zonwering. Hiervoor geldt:
  Zijn er voorzieningen die u zelf heeft aangebracht 

die ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet of 
nauwelijks kunnen worden uitgevoerd? Dan overlegt 
de uitvoerder met u of deze moeten worden ver-
wijderd. U bent zelf verantwoordelijk voor het 
verwijderen en terugplaatsen ervan. 

  Wij voeren geen onderhoudswerkzaamheden uit  
aan zelf aangebrachte voorzieningen. 

  Uiteraard gelden de afspraken die Mooiland heeft 
gemaakt met u toen u toestemming kreeg over de 
zelf aangebrachte voorziening.

Schade op tijd melden

We doen samen met u ons best om schade zoveel 
mogelijk te voorkomen. Toch kan er een keer iets 
gebeuren. Als dat zo is, meld dit dan binnen 24 uur bij 
de uitvoerder van Nijhuis Bouw. Hij stelt zo spoedig 
mogelijk de schade vast en bespreekt verdere afhande-
ling met u.
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Meld  
uw klacht
binnen 24 uur

Klachten

Over de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden kunt u met klachten 
terecht bij de woonconsulent van Nijhuis Bouw. Zij 
stellen alles in het werk om uw klacht zo snel mogelijk 
te verhelpen. Het is belangrijk dat u uw klacht binnen 
24 uur meldt. De klacht kan pas opgelost worden als 
deze bekend is.

Over andere zaken

Bent u het niet eens met de gang van zaken of bent u 
van mening dat u onjuist bent behandeld? Dan kunt  
u dit aangeven bij de wijkconsulent van Mooiland. 
Komt u er samen niet uit? Op www.mooiland.nl kunt  
u een online klachtenformulier invullen. Of u stuurt 
een brief naar Mooiland, Postbus 140, 5360 AC Grave. 
Beschrijf hierin uw klacht zo duidelijk mogelijk. Binnen 
vijf werkdagen krijgt u van Mooiland een ontvangst-
bevestiging. Ons streven is vervolgens om uw klacht  
of opmerking binnen tien werkdagen inhoudelijk te 
beantwoorden. 
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7  Uw akkoord op het plan is nodig

6  Wat zijn de financiële gevolgen 
voor u?

Geen huurverhoging voor de voor-
gestelde renovatie werkzaamheden

Wij vragen geen huurverhoging voor de renovatiewerk-
zaamheden waaronder de isolatiemaatregelen en het 
aanbrengen van de zonnepanelen. We vinden het 
namelijk belangrijk dat wonen voor u betaalbaar blijft. 

De mogelijkheid om jaarlijkse (per 1 juli) de huur te 
verhogen binnen de hiervoor wettelijke kaders blijft 
uiteraard gelden. U wordt hierover altijd jaarlijks in 
april door ons geïnformeerd. 

Voor de in het plan voorgestelde renovatiewerkzaam-
heden hebben we goedkeuring nodig van minimaal 
70% van de huurders. Uw akkoordverklaring is in princi-
pe alleen noodzakelijk voor de renovatiewerkzaamhe-
den beschreven in hoofdstuk 2 van deze brochure, 
onder het kopje ‘renovatie van uw woning’.

Wat betreft het onderhoud geldt dat u als huurder 
verplicht bent om hieraan mee te werken, met uitzon-
dering van de keuken-, toilet- en badkamervervanging 
wanneer deze technisch gezien nog in goede staat 
verkeerd. Keuken, badkamer en toilet vervanging gaat 
in principe op basis van vrijwillige deelname.

Indien we geen 70% akkoord krijgen op het plan dan 
zal Mooiland opnieuw moeten afwegen welke werk-
zaamheden eruit gevoerd kunnen worden.

Hoe werkt het akkoord geven?

In de bijlage van deze brochure vindt u de akkoordver-
klaring. Wij vragen u de ondertekende akkoordverkla-
ring per email (hvannispen@mooiland.nl) of per post 
aan ons te versturen met behulp van de retourenvelop. 
Doe dit dan uiterlijk voor 24 september 2018. Het is 
belangrijk dat u de ingevulde akkoordverklaring 
indient, want niet uitgebrachte 'stemmen' tellen mee 
als niet akkoord.

Als u nee stemt willen we graag weten waarom u niet 
akkoord gaat. Kunt u dit aangeven op de akkoordver-
klaring?

Wanneer gaat de renovatie door?

De werkzaamheden kunnen alleen starten als mini-
maal 70% van de bewoners akkoord gaat met het plan. 
Op dat moment zijn alle bewoners, dus ook de 'tegen' 
en 'niet' stemmers, volgens de wet aan ons plan 
gebonden en moet iedereen zijn of haar medewerking 
geven. Dit is onder voorbehoud van persoonlijke 
onvoorziene omstandigheden. 

Bezwaar maken als u nee of niet  
gestemd hebt

Na de brief met de uitslag van de 'stemming' over het 
renovatievoorstel en wanneer er minimaal 70% 
akkoord is bereikt hebben bewoners die 'tegen' het 
plan hebben gestemd of 'niet' hebben gestemd, 8 
weken de tijd om naar de rechter te gaan. Zij kunnen 
de rechter vragen of het renovatievoorstel redelijk is. 
Als de rechter het renovatievoorstel redelijk vindt, 
moeten alle bewoners meewerken aan de renovatie. 
Als de bewoners die 'niet' of 'tegen' hebben gestemd 
niet naar de rechter gaan, dan zijn zij na afloop van die 
8 weken ook gebonden aan het renovatievoorstel en 
moeten ze aan de renovatie meewerken. 
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8  Communicatie en contact
personen

Bij het voorbereiden en uitvoeren van het plan komt 
veel kijken. Goede communicatie is daarbij heel belang-
rijk. Belangrijke informatie ontvangt u altijd per brief 
van ons. Hieronder een kort overzicht van de communi-
catie die u van ons mag verwachten:

  Aankondiging plan voorbereiding en bewoner 
enquête (reeds verstuurd) 

  Uitslag bewoners enquête (reeds verstuurd)
  Plan aanbieding (deze brochure inclusief bijlagen  

en akkoordverklaring)
  Huisbezoek woonconsulent 
  Uitslag behalen 70% deelname. Plan gaat wel of  

niet door 
  Huisbezoeken
  Bewonersbegeleiding uitvoering

  – contactpersonen
  Dagplanning
  Evaluatiemomenten

Bewonersbegeleiding

Voor, tijdens en na de werkzaamheden is één wooncon-
sulent van Nijhuis Bouw aanwezig en één wijkconsu-
lent van Mooiland bereikbaar. Wij vinden het belang-
rijk dat u persoonlijk antwoord krijgt op uw vragen. Zo 
nodig zoeken we samen met u naar passende oplossin-
gen voor uw zorgen. Nijhuis Bouw organiseert weke-
lijks een spreekuur op locatie. 

Dagplanning

Tijdens het onderhoud vinden diverse werkzaamheden 
plaats. Het is voor u belangrijk dat u weet wanneer 
welke werkzaamheden plaatsvinden. Daarom krijgt u 
enkele weken voor de start van de werkzaamheden een 
dagplanning. In de dagplanning staat per dag overzich-
telijk wat er gaat gebeuren, wat de overlast is en hoe u 
zich daarop kunt voorbereiden.

Contactpersonen

Uw belangrijkste contactpersonen tijdens de werk-
zaamheden zijn de woonconsulent van Nijhuis Bouw 
en de wijkconsulent van Mooiland. U kunt bij hen 
terecht met uw vragen die met het project te maken 
hebben. Dag en tijdstip waarop het spreekuur plaats 
vindt vertellen wij u tijdens de huisbezoeken.

Hilly van Nispen
Wijkconsulent Mooiland
Telefoon 088 450 451 0
E-mail hvannispen@mooiland.nl

Vera van Randwijk-Brouwer
Woonconsulent Nijhuis
Telefoon 055 312 75 80
E-mail v.vanrandwijk@nijhuis.nl 



Wij geven thuis door te zorgen voor voldoende betaalbare, 
kwalitatief goede en duurzame huurwoningen. We willen 
een corporatie zijn die herkenbaar, aan spreek baar en 
bereikbaar is voor huurders. We willen weten wat er speelt 
en oog hebben voor prettig wonen in de wijk.

www.mooiland.nl

Over Mooiland

Wij hebben geprobeerd in deze brochure zo volledig en 
duidelijk mogelijk te zijn, maar een woningverbetering 
blijft maatwerk. 

Brochure versie: september 2018


