Sociaal statuut
Groot onderhoud en renovatie Duivenwal I en II
In de tweede helft van 2021 voert Patrimonium groot onderhoud en renovatie uit aan 267
appartementen aan de Duivenwal I en II; met een doorlooptijd tot einde 2022. Het gaat om een
seniorencomplex waar dringende onderhouds- en vervangingswerkzaamheden uitgevoerd moeten
worden. Gezien de intensiteit van de werkzaamheden vinden we het niet verstandig dat bewoners
tijdens het werk in de woning blijven wonen. Voor de seniore bewonersis het een ingrijpende
gebeurtenis. Om hen goed te ondersteunen en om weerstand weg te nemen, maken we duidelijke
afspraken over voorzieningen en vergoedingen.

Reglement sloop, renovatie en groot onderhoud
Dit statuut vloeit voort uit het Reglement sloop, renovatie en groot onderhoud. Voor dit project
stellen we een specifiek sociaal statuut op dat we voorafgaand aan het project ter goedkeuring
voorleggen aan de Huurdersvereniging Patrimonium.

Werkzaamheden aan de binnenkant van de woning (op hoofdzaken)
e
e
e
e
e

Vervangen standleiding riolering.
Wijzigen bestaande mechanische ventilatie in CO2-gestuurde ventilatie.
Vervangen en wijziging indeling badkamer/toilet.
Vervangen van het keukenblok indien ouder dan 10 jaar. Keukenblokken jonger dan 10
jaar worden per adres bekeken of ze alsnog toe zijn aan vervanging.
Isoleren van de woning (HR++ glas, nieuwe buitendeuren en isoleren wanden waar nodig)

Werkzaamheden aan de buitenzijde van de woning
e
e
e
e
e

Vervangen van de buitenverlichting door Ledverlichting.
Opknappen van de fietsenbergingen.
Isoleren kopgevels
Moderniseren liften (beide liften op iedere verdieping een stopplaats)
Moderniseren entrees

Dringende werkzaamheden

De werkzaamheden aan de standleiding, het vervangen van de badkamer en toilet en in
voorkomende gevallen van de keuken, behoren (volgens de wet) tot de zogenaamde dringende
werkzaamheden. De huurder moet Patrimonium de gelegenheid geven voor de uitvoering van dit
werk.

Renovatiewerkzaamheden
Renovatie wordt geacht te leiden tot een toename van het woongenot, als gevolg van de
gedeeltelijke vernieuwing van de woning door een (fysieke) verandering of toevoeging.
Hiervan is sprake voor de volgende werkzaamheden:
e
Groter maken van de badkamer
e
Vervangen van de voordeur
e
Verwijderen brievenbus naast de voordeur
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e
e
e
e
e

Kleurwijziging (van blauw naar okerbruin)
Alle isolerende werkzaamheden aan de woning.
Veranderen van de ventilatie naar een CO2-gestuurd ventilatiesysteem
Ledlampen voor de algemene ruimten
Opknappen van de liften en extra stopplaatsen maken

e

Entreeaanpassing

Deze werkzaamheden beschouwen we als renovatiewerkzaamheden. Patrimonium woonservice
doet een complexgewijs renovatievoorstel. We vragen de huurders metde uitvoering hiervan in te
stemmen. Dat doen we in twee fasen: eerst Duivenwal I en vervolgens Duivenwal II. Als minimaal
70% van de huurders instemt kan (volgens de wet) worden aangenomen dat het voorstel redelijk
is. De huurder die niet met het voorstel heeft ingestemd, kan binnen 8 weken een beslissing van
de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.

Huurverhoging
Voor hetisolatiepakket en overige verbeteringen vraagt Patrimonium een huurverhoging van 15
euro per maand. De netto huurprijs wordt verhoogd zodat bewoners met huurtoeslag een hogere
bijdrage kunnen krijgen.

Te verwachten overlast
De werkzaamheden in de woning aan de keuken, badkamer,toilet, standleiding en mechanische
ventilatie duren maximaal 15 werkdagen. Tijdens het werk is er veel overlast. Het gaat om:
e
Geluidsoverlast (slopen wanden en tegels, boren et cetera)
e
Stof overlast
e
Geen riool en water
e
Het ontbreken van eigen sanitaire voorzieningen in de woning
e
Onrust, vreemde mensen over de vioer
e
Geluiden van de bouw/personenlift

Verhuizen niet noodzakelijk -— logeerwoning of dagvergoeding
De huurovereenkomsten zeggen we niet op. We vinden het echter niet verantwoord dat huurders
tijdens de werkzaamheden in de woning verblijven. Alle huurders krijgen gedurende de tijd van de
verbouwing van de woning - gratis - een logeerwoning aangeboden. Een logeerwoning is compleet
ingericht, alsof het een vakantiehuisje is. Met internet, WIFI, televisie, wasmachine en een nette
complete keuken. Huurders kunnen ook kiezen voor een dagvergoeding van 13,95 euro, als zij
bijvoorbeeld liever bij familie gaan logeren.

Patrimonium zoekt samen met de bewoner naar een oplossing als om medische of andere redenen
de bewoner tijdens de werkzaamheden niet in een logeerwoning ofbij familie kan verblijven.

Vergoedingen en voorzieningen
Als alle werkzaamheden in de woning worden uitgevoerd, ontstaat er stof, lawaai en rommel in de
woning. En er komen vreemde mensen over de vloer. Om dat leed te verzachten bieden we naast
een financiéle tegemoetkoming, een pakket aan voorzieningen.

Financiéle tegemoetkoming werkzaamheden

De bewoner ontvangt een tegemoetkoming van 300 euro. Deze tegemoetkoming is voor het werk
dat bewoner moet doen om het onderhoud mogelijk te maken. Zoals keukenkasten uitruimen en
spullen achter de stofschotten zetten. In dit bedrag is ook meegenomen dat bijvoorbeeld tijdens
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het werk stroom wordt afgenomen voor elektrisch gereedschap of een kleine beschadiging moet
worden hersteld aan schilderwerk of behang. De vergoeding wordt betaald binnen 4 weken na
oplevering van de werkzaamheden in het appartement van de huurder, na akkoordondertekening
van het formulier ‘proces-verbaal van oplevering’. De tegemoetkoming mag ook worden ingezet
voor hulp bij het gereedmaken van de woning om onderhoud mogelijk te maken.

Financiéle tegemoetkoming na verwijderen opbergkastin de hal
Als de bewoner ervoor kiest de opbergkast in de hal te laten verwijderen, dan ontvangt de bewoner
een tegemoetkoming van 150 euro voor het aanpassen/vernieuwen van de vloerbedekking in de
hal.

Financiéle tegemoetkoming na verwijderen stortkoker uit de keuken
Bij een aantal woningen wordt de stortkoker uit de keuken verwijderd waardoor de keuken groter
wordt. Het kan daarbij voorkomen dat de vloerbedekking niet meer past. In overleg met de
bewoner lossen we dit op door een extra keukenkastje te plaatsen of een tegemoetkoming voor
nieuwe vloerbedekking te geven van 300 euro.

Modelwoning
Alle maatregelen worden getoond in modelwoningen. De bewoners worden in de gelegenheid
gesteld op uitnodiging de modelwoningen te bezichtigen.

Keuzemogelijkheden inrichting
De bewoners krijgen keuzemogelijkheden voor:
e
Kleurkeuze keukenfronten: wit — antraciet, wit - leem
e
Tegen bijbetaling is een beperkt aantal standaardaanpassingen op de basiskeuken
mogelijk.
e
Badkamerindeling A, B, of C (met uitzondering voor de beganegrondwoningen).
e
Schuifdeur badkamer/slaapkamer.
e
Tussendeur in toilet bij de beganegrondwoningen.
e
Deur tussen woonkamer en keuken laten verwijderen.
e
Standaard wordt een verhoogde (6 cm) toiletpot geplaatst. Keuze zonder bijbetaling voor
een standaardhoogtetoiletpot.

Zonwering op het balkon
De huidige zonwering uitvalschermen op het balkon (zelf aangebrachte voorziening, dus eigendom
van de huurder) moet weg om isolatiewerkzaamheden mogelijk te maken. Door de afwijkende
maat na isolatie en uit esthetische overwegingen (alles in dezelfde nieuwe kleur en materiaal) kan
het oude zonnescherm niet terug. Patrimonium plaatst kosteloos een nieuw uitval zonnescherm
met elektrische bediening op het balkon. Het nieuwe uitvalscherm blijft eigendom van Patrimonium
en wordt door de woningcorporatie onderhouden.

Uitvalscherm voor het slaapkamerraam
Ook deze zonwering (uitvalschermen) moet weg omdat de kleur van het doek niet meer past bij het
gebouw én hetkozijn moet worden geschilderd. Patrimonium verwijdert het scherm. Als het scherm
met toestemming van Patrimonium is geplaatst, wordt er kosteloos een nieuw uitval zonnescherm
met elektrische bediening teruggeplaatst. Het nieuwe uitvalscherm blijft eigendom van Patrimonium
en wordt door de woningcorporatie onderhouden.
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Screens buitenzijde voor slaapkamerraam
Screens aan de buitenzijde van het slaapkamerraam worden,afhankelijk van de situatie,
gedemonteerd en na het schilderen teruggeplaatst.
Collectief voordeel uitvalscherm slaapkamerraam
Overige bewoners kunnen op eigen kosten een nieuw scherm voor het slaapkamerraam aanschaffen
en laten monteren, nadat hij/zij toestemming heeft gevraagd bij Patrimonium. Het scherm moet
voldoen aan de nieuwekleur en materiaalvoorschriften. Als daar behoefte aan is kan Patrimonium
bemiddelen voor een collectief voordeel bij de leverancier die de nieuwe zonwering bij de balkons
aanbrengt.
Spreekuur
Er is een (wekelijks) spreekuur. Daarbij is in ieder geval een medewerker van Patrimonium
aanwezig (projectopzichter of gebiedsregisseur). Vanuit de aannemer zijn er twee
bewonersbegeleiders die nauw contact houden met de bewoners.

Opruimdagen
Vooraf aan de verbouwing worden een aantal opruimdagen georganiseerd. Bewoners kunnen dan
overbodige spullen weggooien. Patrimonium voert de spullen vervolgens af.

Communicatie individueel
De bewoners worden minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden in het
appartement geinformeerd over de detailplanning, omvang van de werkzaamheden en de door de
bewonerste treffen maatregelen.

Communicatie collectief
Bewoners worden op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven en de digitale informatieborden in de
hallen.

Voorzieningen om overlast te beperken
e
e
e
e
e

De aannemer verstrekt kosteloos afdekfolie en tape voor het afdekken van meubels en
dergelijke. Waar er gewerkt wordt, dekt de aannemer de vioer af.
Inde woning wordt een stofschot/kozijn geplaatst waardoor een afscheiding wordt gemaakt
tussen het werkgebied en de opgeslagen inboedel.
Tijdens sloopwerkzaamheden wordt stof actief weggezogen.
Wij stellen verhuisdozen beschikbaar voor hettijdelijk opslaan van huisraad en spullen.
Na uitvoering van de werkzaamheden wordt de werkplek schoon en zonder beschadigingen
achtergelaten.

Voorzieningen om bewonerste ondersteunen
Mochten bewoners geen beroep kunnen doen op hulp van (klein)kinderen, kennissen en/of buren,
dan bieden we ondersteuning. Tijdens het keukentafelgesprek met iedere bewoner inventariseert
de bewonersbegeleider de behoefte hieraan. Het gaat om:
e
hulp en bijzonderheden op het gebied van zorg en welzijn.
e
hulp bij het inpakken van huisraad en spullen, en het verplaatsen van meubelen
noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.
e
het demonteren van eventueel aanwezige hulpmiddelen zoals een handgreep of
douchezitje. Deze monteren we weer na de werkzaamheden in overleg met de bewoner.
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e

Als de bewoner nieuwe hulpmiddelen wenst, dan vragen we hen die zelf aan te schaffen of
via de Wmo aan te vragen.
technische hulp bij het loskoppelen en opnieuw aansluiten van de wasmachine en/of
droger. Het demonteren en opnieuw in elkaar zetten van meubels, het ophangen van
lampen etc...

Schade in de woning
Schade die voor vergoeding in aanmerking komt is schade, die het gevolg is van verwijtbare fouten
of onzorgvuldigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Schade melden huurders
binnen 5 werkdagen na oplevering bij Patrimonium én bij de eigen verzekering. De schade wordt
binnen 5 werkdagen beoordeeld. Schades die niet binnen 5 dagen worden gemeld, komen niet voor
vergoeding of herstel in aanmerking.
Overeengekomen tussen Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal en Patrimonium
woonservice.

Datum: 6 juli 2021

Huurdersvereniging

Patrimonium woonservice

Patrimonium Veenendaal

J. van

Bee

voorzitter

T. van Haarst
directeur-bestuurder

Sociaal Statuut groot onderhoud en renovatie Duivenwal I en II e 7 juli 2021

