
Woningverbetering 
15 appartementen Rijnstraat 
Dongen 
Bewonersinformatie  





 3 

Inhoudsopgave 

1  Waarom een woningverbetering?   4 

 1.1  Inleiding 

  1.2  Contactpersonen 

 

2 Het plan in een oogopslag     6 

 

3  Werkzaamheden aan de buitenkant en  

          algemene ruimten      8 

 

4 Werkzaamheden in uw woning    10 

 

5 Hoe energiezuinig wordt uw woning?    11 

 

6 Wat kunt u verwachten?     12 

 6.1  Planning 

 6.2  De uitvoering 

 6.3  Wat verwachten wij van u?   

 

7 Sociaal plan        16 

 

8 Overige informatie      18 

  

8 Ruimte voor aantekeningen en vragen  19 

 



 4 

4 

 

1. Waarom een woningverbetering 

 

Voordat  wij dit plan kunnen uitvoeren is het belangrijk 

dat een meerderheid van de bewoners van de 

Rijnstraat 131 t/m 159 instemt met het plan. Wij 

vragen u dan ook om akkoord te gaan.  

 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met 

ons op.  

 

 

Contact en werkzaamheden tijdens Corona 

We leven in een bijzondere tijd. Ook bij het maken 

van de plannen voor uw woning hebben we rekening 

te houden met de maatregelen vanuit het RIVM.  

 

Afhankelijk van de periode waarin we toch graag 

persoonlijk contact met u willen hebben en wanneer 

wij bij u thuis komen, treffen wij de benodigde 

maatregelen. Het projectteam of de uitvoerder zal u 

hiervan op de hoogte stellen.  

 

Graag vragen we u extra rekening te houden met 

elkaar en ons de ruimte te geven voor het uitvoeren 

van onze werkzaamheden. 

 

1.1 Inleiding 

De 15 appartementen aan de Rijnstraat in Dongen, 

nummer 131 t/m 159, zijn toe aan onderhoud. Dit is 

een mooi moment om de woningen ook 

energiezuiniger te maken.  

 

Casade heeft BAM Wonen gevraagd een plan te 

maken om uw woning te verbeteren tot een 

comfortabele en duurzame woning. Met trots 

presenteren wij dit plan. Wij adviseren u om dit boekje 

goed door te nemen.  

 

De appartementen die gebouwd zijn in 1965, zijn aan 

onderhoud toe. De isolatie en ventilatie van de 

woningen voldoet niet meer aan de eisen van deze 

tijd en ook de gevels vragen enig onderhoud. 

 

Naast dit boekje ontvangt u een akkoordverklaring. 

Samen vormen deze documenten uw persoonlijk 

voorstel. Wij vragen u om alles goed door te lezen en 

uw akkoordverklaring zo snel mogelijk retour te sturen 

of aan ons mee te geven tijdens de 

informatiebijeenkomst. 
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1.2 Contactpersonen 

Vóór, tijdens en na de werkzaamheden in uw woning 

en aan het gebouw is ons team te bereiken voor 

vragen. Tijdens de informatiebijeenkomst en de 

opname bij u thuis leert u het team van medewerkers 

persoonlijk kennen.  

 

Heeft u vragen over de woningverbetering? 

Dan kunt u contact opnemen met BAM Wonen 

 

Heeft u vragen over uw woning die niet over de 

woningverbetering gaan? 

Dan kunt u contact opnemen met Casade. 

 

Tijdens de werkzaamheden is het projectteam van 

Bam aanwezig in Rijnstraat 141.  

Loop gerust eens binnen, maar houdt u aan de 

maatregelen van het RIVM. 

 

 

BAM Wonen 
 

BAM Wonen bv 

Postbus 6081 

5600 HB Eindhoven 

T 040 235 80 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casade 

 

Stichting Casade 

Postbus 134 

5100 AC Dongen  

T 0800 55 222 22  

 
 

 

Bram van         

Oeveren 

Uitvoerder 

Hans van Ierland 

Wijkbeheerder 

Desiree de Jong 

Consulent 

Sanne Brabers 

Bewoners 

communicatie 
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2. Het plan in een oogopslag 

 

Voorzijde complex 
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Foto cv ketel 

De werkzaamheden 

In de foto’s hebben we aangegeven welke 

werkzaamheden uitgevoerd gaan worden om uw 

woning op te knappen en te verduurzamen. In het 

volgende hoofdstuk lichten we deze toe.  

Verwijderen van asbest in de gevelkozijnen 

Nieuwe ramen met goed isolerend glas 

Schilderen van de betonnen gevelelementen 

Schilderen van de hekwerken 

Isoleren van het dak en  

het vernieuwen van de dakbedekking 

Isoleren van het kelderdek en  

de plafonds van de bergingen 

Nieuwe kunststof kozijnen in de woonkamer en  

goed isolerend glas in de rest van de woning 

Schoonmaken van de gevel en  

het voegwerk vernieuwen 

Vernieuwen van de collectieve CV-ketel 

Cv-ketel 

Achtergevel complex 
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3. Werkzaamheden aan de buitenkant en algemene ruimten 

 

 

 

 

Als we klaar zijn ziet uw appartementengebouw er 

weer als nieuw uit.  

De gevels worden gedeeltelijk gereinigd en geïsoleerd 

en het gebouw wordt opnieuw geschilderd. In dit 

hoofdstuk leest u wat we aan de buitenkant en in de 

algemene ruimten gaan doen. 

De gevel 

We brengen isolatie aan in de spouw van de kopgevels  

van de flat. Verder worden de scheuren in het beton en 

metselwerk gerepareerd en voorzien van nieuwe 

spouwankers. Hierna reinigen we de kopgevels en 

voorzien ze weer van nieuw voegwerk.  

 

De betonnen delen in de gevel en de kozijnen krijgen een 

nieuwe verflaag, wat zorgt voor weer een frisse 

uitstraling.  

 

De galerij en uw balkon 

De galerijen en de balkons van uw appartement krijgen 

een nieuwe coating. Deze is voorzien van een antislip 

laag en zorgt ervoor dat deze weer veilig belopen kunnen 

worden. De hekwerken en balusters krijgen een nieuwe 

verflaag. 
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Het trappenhuis 

In het trappenhuis blijft het vaak lang nat na het poetsen, 

waardoor het glad kan worden. Om ervoor te zorgen dat 

het vocht eerder verdwijnt, plaatsen we een 

mechanische ventilatie. Om glijgevaar te voorkomen 

krijgen de traptreden profielen en de tegelvloer een anti 

slip laag. 

 

Het dak 

Op het dak van het gebouw komt een extra isolatielaag 

en wordt de dakbedekking vernieuwd. De beplating 

rondom het dak wordt gereinigd.  

 

De bergingen 

Het plafond van uw berging op de begane grond en het 

plafond van de kelder krijgen een isolatielaag en een 

nieuwe afwerking.  

 

Collectieve CV-ketel 

De centrale cv-ketel wordt vernieuwd waardoor het 

algemene energieverbruik afneemt. 
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4. Werkzaamheden in uw woning 

Ventilatie van uw woning 

Schone en zuurstofrijke lucht is belangrijk voor uw 

gezondheid. Daarom krijgt u een eigen 

ventilatiesysteem in uw woning. We maken gebruik 

van een energiezuinig CO2 gestuurd systeem dat 

alleen energie gebruikt als het echt nodig is.  

 

Hoe werkt dit? 

De nieuwe afzuigpunten in uw keuken, badkamer /

toilet zuigen binnenlucht af. Bij uitademen komt CO2 in 

de lucht. Teveel hiervan is ongezond.  

 

In de woonkamer plaatsen we daarom een CO2-

sensor. Bij teveel CO2 wordt dit door de sensor 

gemeten waarna de ventilatie automatisch sneller 

gaat verversen. Hierdoor beschikt u altijd over 

voldoende zuurstofrijke lucht.  

 

De ventilatie reageert ook op vocht. Indien het 

vochtpercentage in de woning door bijvoorbeeld 

douchen te hoog wordt, gaat de ventilatie hoger 

waardoor het vocht sneller wordt afgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

Voor een deel van het werk moeten we bij u binnen 

zijn. Dit zal op maximaal 8 dagen nodig zijn. Soms 

duurt dat de hele dag en soms is het maar een 

kwartiertje. We laten het u van tevoren weten. 

Ramen, kozijnen en deuren 

Het aluminium kozijn in de woonkamer vervangen we 

door een nieuw kunststof kozijn met isolatieglas 

(HR++). Ook de ramen worden vernieuwd en 

voorzien van (HR++) isolatieglas. De panelen in de 

kozijnen aan de galerijen en de balkons zijn 

asbesthoudend. Het asbest wordt op een veilige 

manier verwijderd en de panelen vervangen we door 

geïsoleerde glazen panelen. 

 

In de badkamer 

Het plafond in de badkamer wordt vernieuwd met een 

gipsplatenplafond. Zo werken we het 

ventilatiesysteem en de leidingen netjes weg. Wel 

kunnen we er dan nog bij voor onderhoud. 

 

Elektra werkzaamheden 

De bedrading van de elektra wordt vervangen en u 

krijgt een nieuwe groepenkast. Uw woning heeft dan 

weer een veilige installatie.  

 

 

 

Brandwerende maatregelen 

Om te voorkomen dat bij brand het vuur van woning 

naar woning gaat worden de sparingen van de 

leidingen van de cv en de sparingen in de meterkast 

brandwerend afgedicht. Ook worden er onder het dak 

van de woningen op de 3e woonlaag nieuwe plafonds 

aangebracht.. 

Ventilatie unit 
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Door het isoleren, de mechanische ventilatie en de 

vernieuwde collectieve ketel is uw woning straks 

energiezuiniger. U bespaart op uw energieverbruik. 

Het resultaat is een lagere energierekening. 

Minder energieverbruik 

Een goed geïsoleerde en geventileerde woning geeft 

u meer wooncomfort: 

• Uw woning is makkelijker te verwarmen in de 

winter  

• Uw woning blijft koeler in de zomer.  

• Een beter leefklimaat in uw woning. 

• Geen last van tocht, schimmels en vochtige 

lucht.  

• U  bespaart op uw energieverbruik. 

 

G 

>2,

F 
2,7 - 2,4 

E 
2,4 - 2,1 

D 
2,1 - 1,8 

C 
1,8 - 1,4 

B 

1,4 - 1,2 

A 
1,2 - 0,8 

A+ 
0,8 - 0,6 

Energie-
label 

5. Hoe energiezuinig wordt uw woning? 

Lagere energierekening 

De energiebesparende maatregelen geven u een ver-

laging op de afrekening van uw cv-rekening.  

 

Energiezuinige woning 

De energie-index van uw woning wordt beter. Uw 

energielabel gaat afhankelijk van de ligging van uw 

woning naar label A of B. 
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6. Wat kunt u verwachten? 

6.1 Planning  

1  Informatiebijeenkomst 18 juni  

Tijdens de inloopbijeenkomst van 18 juni 2020 lichten 

we het plan verder aan u toe. We laten zien wat er in 

uw woning wordt verbeterd en wat we aan de 

algemene ruimten en de gevels gaan doen. Dit laten 

we zien met voorbeelden van kozijnen, beglazing en 

ventilatie. Ook vragen we u om in te stemmen met de 

woningverbetering. U krijgt informatie over wat de 

maatregelen voor u betekenen en maakt kennis met 

het projectteam. Wij beantwoorden graag uw vragen. 

 

2  Persoonlijke woningopname 

Iedere woning is natuurlijk uniek. Daarom komen we  

bij u thuis voor een woningopname. We bespreken 

dan ook of we ergens rekening mee moeten houden. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezondheid, 

nachtdiensten of huisdieren. 

 

 

 

3  Instemming 

Bij deze brochure ontvangt u informatie over de 

akkoordverklaring. Graag ontvangen wij deze 

getekend tijdens de informatiebijeenkomst of tijdens 

de woningopname. Bij akkoord van de meerderheid 

van de bewoners kunnen we de werkzaamheden 

gaan inplannen. We hopen daarom op uw positieve 

reactie.  

 

4  Startgesprek 

Twee weken voor de start van de werkzaamheden 

komen we bij u thuis voor een startgesprek. We 

bespreken de laatste details van de werkzaamheden 

en kijken of u er helemaal klaar voor bent. U ontvangt 

dan ook de planning voor uw woning. Op deze 

planning ziet u wanneer we starten met uw woning en 

in welke ruimte we aan de slag gaan.  

5  Uitvoering werk 

Op de afgesproken dag en tijdstip starten we met de 

werkzaamheden. In het volgende hoofdstuk staat hoe 

u zich voor kunt bereiden en wat we van u 

verwachten.  

 

6  Oplevering 

Als we klaar zijn met uw woning, komen we samen 

met een medewerker van Casade bij u langs voor de 

oplevering. Ook horen wij graag hoe u de 

werkzaamheden heeft ervaren.  

  

7  Servicedag 

Ongeveer drie maanden na de oplevering van uw 

woning verzorgen wij een servicedag. We kijken of 

alles naar wens is en lossen de eventuele laatste 

punten op die zich hebben voorgedaan na oplevering.  

Tijdens de informatiebijeenkomst, wordt u persoonlijk geïnformeerd. 

Om u een beeld te geven van wat u tot aan de start 

van het werk kunt verwachten, staan hieronder de 

stappen. We houden u in de loop van het project op 

de hoogte van de planning.  
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Tijdens de informatiebijeenkomst 
helpen wij u graag en kunnen we 

persoonlijk kennis maken 
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Duur werkzaamheden 

Per woning zijn we ongeveer acht werkdagen aan het 

werk. Daarnaast zijn we bezig in het trappenhuis, de 

bergingsgroepen, op de galerijen en bij de gevel. Dit 

kunt u precies nalezen in uw persoonlijke planning 

welke u voor aanvang van ons ontvangt.  

 

Tijdelijke afzettingen in de flat 

Tijdens het verwijderen van de asbest worden de 

galerijen één voor één afgesloten. Dit doen we voor 

de veiligheid. Ook worden de galerijen, samen met 

het trappenhuis afgesloten zodra we de vloer gaan 

coaten. Hierover communiceren we tijdig.  

Tijdens deze periode is er ook meer geluid, drukte en 

staan er overal spullen. 

 

 

6.2 De uitvoering 

Om welke woningen gaat het? 

De plannen voor de woningverbetering gelden voor 

alle 15 appartementen, Rijnstraat 131 t/m 159.  

 

Uitvoering in bewoonde staat 

Tijdens de werkzaamheden kunt u in uw woning 

blijven. We voeren zoveel mogelijk werk van buitenaf 

uit. Maar soms moeten we ook in uw woning zijn.  

 

We vragen u om ons de ruimte te geven en de 

richtlijnen van het RIVM in acht te nemen.  

 

 

Werktijden 

De werktijden zijn van 07.30 uur tot 16.30 uur. Op het 

eind van de werkdag laten we de werkplekken en 

loopzones in uw woning bezemschoon achter.   

Tijdens pauzes en na werktijd wordt de voordeur van 

uw woning afgesloten. 

 

Rustwoning 

Als u aan de werkzaamheden even wilt ontsnappen dan 

kunt u gebruik maken van onze rustwoning: 

Planetenstraat 17. Hier kunt u overdag tijdens de 

werkzaamheden terecht. 

 

Wilt u hiervan gebruik maken? Overleg dit dan met 

onze uitvoerder. Hij weet wanneer de woning vrij is. 
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6.3 Wat verwachten wij van u? 
 

Persoonlijke omstandigheden 

Als uw persoonlijke omstandigheden extra aandacht 

van ons vragen, geef dit dan aan bij het eerste 

persoonlijke bezoek. We houden daar dan rekening 

mee bij de uitvoering van het werk.  

 

Heeft u huisdieren? 

Tijdens de werkzaamheden staat uw deur regelmatig 

open. Dit omdat onze collega’s in en uit moeten 

kunnen lopen. Ook voeren we werkzaamheden uit die 

extra geluid met zich meebrengen, zoals boren en 

zagen. We beseffen dat dit voor huisdieren hinder kan 

geven. Daarom adviseren we u om op tijd 

maatregelen te nemen voor uw huisdier. Als dat niet 

lukt, bespreek dit dan met ons bij de 

informatiebijeenkomst. 

 

Werkruimte in de woning 

Wij vragen u ervoor te zorgen dat wij in uw woning 

aan het werk kunnen. Wij moeten goed bij de kozijnen 

kunnen. Ook moeten wij in de hal, en de badkamer 

zijn. Hiernaast kunt u op de plattegrond zien welke 

ruimtes toegankelijk moeten zijn. Dit nemen wij ook 

nog persoonlijk met u door. 

 

Afdekken van meubels e.d. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke 

bezittingen. We dekken de vloer af in de ruimtes 

waar gewerkt wordt en stellen extra afdekfolie ter 

beschikking voor bijvoorbeeld uw meubels. Aan het 

eind van de dag ruimen we op.   

 

Bergingen 

Omdat we ook in uw berging moeten zijn, vragen wij 

u de berging helemaal leeg te halen. Uw bezittingen 

kunt u opslaan in onze container, die we tijdelijk ter 

beschikking stellen.  

 

Wij raden u aan om kostbare spullen tijdelijk op een 

veilige plek te bewaren of extra goed af te dekken. 

 

Gordijnen tijdelijk verwijderen 

Voor het vervangen van kozijnen en beglazing 

moeten wij ruimte hebben rondom de kozijnen. 

Hiervoor vragen wij u van te voren de gordijnen en 

andere zaken bij het raam tijdelijk weg te halen.  

Tijdens de persoonlijke 
woningopname nemen we alles 

samen door. Ook welke 
voorbereidingen u kunt treffen. 

Bent u ziek of heeft iemand in uw huishouden klachten? Geef dit dan aan ons door.     
Samen vinden we een passende oplossing binnen onze planning.  
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7. Sociaal plan  

U woont in een huurwoning waar een 

woningverbeteringstraject gaat starten.  

Een woningverbetering in uw straat en aan uw 

woning is ingrijpend. Het betekent dat u enige 

tijd hinder ervaart en alles een bepaalde periode 

anders gaat dan dat u gewend bent. Dit 

ingrijpend proces doet u niet alleen. Natuurlijk 

helpen wij en onze aannemer BAM u hier bij. We 

bekijken bijvoorbeeld graag samen met u naar 

uw persoonlijke situatie en hoe we de 

werkzaamheden het beste kunnen uit voeren. 

En als er iets niet duidelijk is? Vraag het ons! 

 

Sociaal statuut woningverbetering 

Wij begrijpen dat u wil weten wat dit voor u betekent. 

We willen graag vooraf duidelijkheid geven over uw 

en onze rechten en plichten. Daarom is in overleg met 

de huurdersbelangenvereniging SHC een sociaal 

statuut woningverbetering vastgesteld. Hierin staan 

alle belangrijke zaken. Het sociaal statuut vormt de 

basis voor het woningverbeteringstraject. 
 

Sociaal plan woningverbetering  

Het sociaal statuut woningverbetering geldt voor alle 

woningen waar wij woningverbetering toepassen. De 

aanpak kan verschillend zijn. Daarom maken we voor 

elk project specifieke afspraken. Deze leggen we vast 

in het sociaal plan of ze worden net als hier 

opgenomen in het verbetervoorstel.  
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Waarin ondersteunen wij u  

De werkzaamheden brengen hinder met zich mee. 

Wij proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te 

beperken. Hieronder spreken wij met u af wat u van 

het team kunt verwachten en wat wij u bieden.  

 

Rustwoning Planentenstraat 17 

Tijdens de werkzaamheden is er een rustwoning 

beschikbaar, zodat u zich even rustig terug kunt 

trekken als de werkzaamheden u teveel worden. 

 

Informatiepunt Rijnstraat 141 

De aannemer gebruikt deze woning als kantoor, maar 

dit is ook het informatiepunt waar eventueel 

inloopspreekuren worden gehouden.  

 

Container moment 

Wij regelen containers zodat u kosteloos spullen kunt 

weggooien die u niet meer wilt bewaren. U hoort 

minimaal 2 weken van tevoren wanneer dit is.  Heeft u 

nog goede spullen, probeer deze dan voor die tijd te 

verkopen of weg te geven. Het is zonde om deze weg 

te doen als andere mensen er blij mee zijn. 

 

Nieuwsbrieven 

U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de 

voortgang van de voorbereiding en de 

uitvoering van de werkzaamheden.  

 

Publicatiebord 
U ontvangt de meest recente informatie persoonlijk.  
Algemene zaken vindt u op het communicatiebord in 
de entreehal. 

Onderbreking elektra, gas en water 

Overdag kan de elektra, het gas of het water tijdelijk 

onderbroken worden. In de dagplanning staat 

aangegeven op welke dag dat is. Na werktijd heeft u 

deze voorzieningen (gedeeltelijk) weer.  

 
Vergoeding voor ongemak en overlast  

In hoofdstuk 6 van het sociaal statuut 

woningverbetering leest u de regels over de 

vergoedingen bij woningverbetering. Wat betekent dat 

voor u?  U krijgt 25% huurkorting over uw netto 

huurprijs over de geplande dagen waarop de 

hieronder genoemde werkzaamheden plaatsvinden. 

De vergoeding wordt na uitvoering van het project met 

uw huur verrekend. 

 

Bij u worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd 

waarvoor de vergoedingsregeling geldt:   

 

• Het reinigen en opnieuw voegen van de gevels. 

Volgens het sociaal statuut krijgt u een 

vergoeding bij het vervangen van de totale 

gevels. Bij u worden de gevels niet vervangen. 

Toch krijgt u een vergoeding voor het werk aan 

de gevels voor de hinder die u hiervan heeft.  

• Het aanleggen van de mechanische ventilatie.  
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Privacy  

Bij BAM Wonen willen we u persoonlijk van dienst zijn 

en uw privacy respecteren. Daarom hebben we een 

privacy policy. We passen de wettelijke richtlijnen uit 

de Algemene verordening gegevensbescherming toe 

bij het verwerken van uw gegevens. Kort samengevat: 

we bewaren informatie over uw woning, uw 

woonsituatie en hoe we u kunnen bereiken. Wilt u 

meer weten? Bezoek https://www.bam.com/nl/overig/

privacy-policy of vraag ons ernaar. 

 

 

 

Schade 

Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om 

schade te voorkomen. Is er toch schade aan uw 

woning ontstaan door de uitvoering van onze 

werkzaamheden? Meld uw schade binnen 24 uur 

bij de uitvoerder. 

 

Samen met de uitvoerder vult u een 

schadeformulier in bekijken we hoe de schade het 

beste verholpen kan worden en welke stappen we 

verder doorlopen. 

8. Overige informatie 
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We schudden 

geen handen 

We houden  

1,5 meter afstand 

We blijven thuis bij 

klachten en melden 

dit bij de uitvoerder 

We geven elkaar 

extra ruimte bij de 

lift en deuren 

We pakken de 

volgende lift als 

deze bezet is 

We geven elkaar 

de ruimte op de 

trap en galerij 

We houden rekening met elkaar…  

     ook tijdens de werkzaamheden 

Wij volgen de maatregelen vanuit 
RIVM en houden in iedere situatie 

rekening met uw veilig en de 
veiligheid van onze medewerkers 


