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In deze brochure leest u wat Rochdale
precies gaat doen in het project
JKL. U vindt hier informatie over de
werkzaamheden in en rond de woningen,
de planning en de begeleiding vanuit
Rochdale. Een belangrijk deel van de
brochure gaat over de herhuisvesting van
de ‘vaste huurders’ omdat hun woningen
in onbewoonde staat gerenoveerd wordt.
De brochure is bestemd voor huurders in
het project JKL die een woning huren voor
onbepaalde tijd. In deze brochure noemen
wij hen hierna ‘u’ en ‘vaste huurders’.
Onder voorbehoud van voldoende
akkoord van de ‘vaste huurders’ en
bouwvoorbereidingen start Rochdale
in de zomer van 2016 met de
renovatiewerkzaamheden aan uw wooncomplex. Ruim voor die tijd spreken wij
elkaar enkele keren om alle belangrijke
zaken met u door te nemen.
Woningstichting Rochdale
Amsterdam, juli 2016
Lees de brochure goed door en
bewaar deze! In de loop van het project
wilt u vast nog wel eens iets over de
werkzaamheden opzoeken. Ook op
www.rochdale.nl/jeruzalem vindt u
informatie over het project.

1. Het project in vogelvlucht
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Wat gaan wij doen?
Het renovatieplan JKL gaat over
verbeteringen en aanpak van uitgesteld
onderhoud, zowel aan - en in uw woning,
hieronder in het kort samengevat:
• Vernieuwen en/of uitbreiden van de
badkamer/toilet
• Vernieuwen van de keuken
• Vervangen houten kozijnen, ramen en
deuren in de voor- en achtergevel
• Vervangen kunststof puien door houten
puien in de achtergevel
• Aanbrengen individuele centrale
verwarming
• Aanbrengen individuele mechanische
ventilatie
• Vernieuwen plafond benedenwoning en
plaatsen geluidsisolatie
• Vernieuwen plafond bovenwoning
• Vernieuwen dakbedekking
• Aanpak tuinen

Wat betekent dit voor u?
Omdat de genoemde werkzaamheden
dusdanig ingrijpend zijn, wordt de renovatie in
onbewoonde staat uitgevoerd. Dit betekent dat
u tijdelijk moet verhuizen naar een wisselwoning
en de te renoveren woning leeg moet achterlaten. Dit is een ingrijpende gebeurtenis waar
wij u zoveel mogelijk bij ondersteunen. Meer
informatie leest u in paragraaf 6.5.

Planning
Wij voeren de renovatiewerkzaamheden uit
in dertien fasen; het aantal blokken woningen
dat er in JKL is. Daarbij werken wij vanuit
Blok L (Von Humboldtstraat) naar de Van ‘t
Hofflaan (Blok L en J naar de Stieltjesstraat en
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akkoord te gaan met de werkzaamheden.
Zodra 70% van alle ‘vaste huurders’ akkoord
gaat met ons voorstel, kunnen wij de
werkzaamheden uitvoeren. Meer uitleg
hierover leest u in hoofdstuk 8.
Uw akkoordverklaring is daarom erg
belangrijk!

Renovatiekeuzes
Zoals u verderop in deze brochure leest, kunt
u diverse keuzes maken voor de keuken en
de badkamer en uw verhuisbeweging. Meer
hierover leest u in hoofdstukken 5 en 6.

Contactpersonen
Voor al uw vragen over dit renovatieproject
– de werkzaamheden, bewonershulp,
technische zaken –neemt u contact op met
uw contactpersonen Marc Essenberg en
Ber Maas. U vindt alle contactgegevens in
hoofdstuk 10.
Oudemanshof (Blok K). In bijlage 3b ziet u
tot welke fase u behoort.
Naar verwachting duren de werkzaamheden
per blok ongeveer 5 tot 7 weken, exclusief de
verhuistijd.
De wisselwoningen voor fase L1 en L2 liggen
in blok K, de overige wisselwoningen liggen in
Blok G en H.

Instemming
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende
draagvlak is voor de werkzaamheden in dit
project. Voordat wij met de uitvoering kunnen
starten, vragen wij alle ‘vaste huurders’

2. Werkzaamheden
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2.1 Asbestonderzoek en sanering

Aan de voor- en
achtergevel van de
woning worden de
kozijnen vervangen
door nieuwe houten
kozijnen met
dubbelglas.

Het is niet ondenkbaar dat er asbesthoudend
materiaal in uw woning verwerkt is.
Voorafgaand aan de werkzaamheden
controleren wij de gehele woning op de
mogelijke aanwezigheid van asbest. Als wij
asbest aantreffen, dan wordt dit verwijderd
door een gespecialiseerd bedrijf volgens de
wettelijke regels die gelden bij asbestsanering.

2.2 Gevel
Aan de voor- en achtergevel van de woning
worden de houten kozijnen vervangen door
nieuwe houten kozijnen met dubbelglas
(HR++-isolatieglas). In de nieuwe kozijnen
zitten ventilatieroosters.
De voordeur wordt vervangen door een
geïsoleerde voordeur. Alle het glas in de
voordeur is HR++-isolatieglas met een niettransparant grijsfolie in het glas (dus niet
verwijderbaar). Op de gevel wordt een nieuw
huisnummer geplaatst.
De kunststof puien in de achtergevel worden
vervangen door houten puien met dubbelglas.
Bij de vervanging wordt het huidige indeling met
drie ramen gehandhaafd. Wel kunnen de twee
buitenste ramen geopend worden (naar binnen
toe) zodat u de woning makkelijker kunt luchten
en makkelijker de ramen kan wassen.
Let op: tussen de drie ramen staan twee
constructieve kolommen die deel uitmaken
van de gevel. De kolommen worden niet
afgetimmerd, maar wel gewit en schades eraan
worden hersteld.

in de benedenwoning
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Aanzicht voorgevel

Aanzicht achtergevel

Politiekeurmerk
Alle ramen en deuren in de gevels voldoen
aan het ‘PolitieKeurmerk Veilig Wonen’, op
de voordeur na door het niet-transparante
grijsfolie. De deuren zijn voorzien van
een driepuntssluiting en een cilinder met
kerntrekbeveiliging.

Overig
Bij de hoekwoningen wordt de spouw van de
kopgevel gevuld met isolatiemateriaal.
De voor- en achtergevels worden schoongemaakt. Het metselwerk wordt gecontroleerd
en schades hersteld.
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2.3 Badkamer en toilet
In de meeste benedenwoningen is geen
badkamer aanwezig, alleen een (afzonderlijk)
toilet en in de keuken een douchehoek. Dit is
een onwenselijke situatie. Daarom realiseren
wij in de benedenwoning een afzonderlijke
badkamer. Bij de aanpak vernieuwen wij
vanzelfsprekend al het leidingwerk (water,
riolering, elektra).
De nieuwe badkamer ontstaat door het
gangetje naar de keuken, en de huidige
toiletruimte samen te voegen. De ingang komt
in de hal. De huidige douchehoek wordt de
opstelplaats voor wasmachine en/of droger.
Afwerking
De wanden van de badkamer betegelen wij
tot aan het plafond. De nieuwe wanden zijn
zogeheten ‘metalstud’ wanden. Als u iets aan
de muur wilt hangen heeft u een zogeheten
‘hollewandplug’ nodig.
De badkamervloer wordt betegeld. Ten slotte
worden ook een nieuwe wastafel met nieuwe
kraan, toilet en douchegarnituur (glijstang,
kraan, douchekop en –slang) geplaatst.
Heeft u een ‘zelfaangebrachte voorziening’ in
uw badkamer? In paragraaf 8.4 leest u meer
hoe wij daarmee omgaan.

huidige plattegrond benedenwoning
Dit betreft de standaardplattegrond. Uw eigen
plattegrond kan hiervan afwijken. In bijlage 5 is
een groter formaat opgenomen.

Tuin
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Tussen het aanrecht en de buitengevel is er
voldoende vrije ruimte voor witgoed. Dit is
de plek voor uw gasfornuis of kookplaat. De
gaskraan zit in de onderkast naast de plek voor
het fornuis/kookplaat.
Woonkamer
17.0 m²

Slaapkamer

Heeft u een ‘zelfaangebrachte voorziening’ in
uw keuken? In paragraaf 8.4 leest u meer hoe
wij daarmee omgaan.

8.6 m²

KK

RM

MK

MV

CV

Badk

1.9 m²

Keuken

Entree
5.6 m²

5.5 m²

Bovenwoning

Entree
3.7 m²

MV
MV MV

RM

WM

Begane grond

E

E

Nieuw leidingwerk
Vanwege de vervanging van het keukenblok
wordt al het leidingwerk (water, riolering,
elektra, gas) vernieuwd.
Toegang keuken
De keukendeur, naar de gang, komt te
vervallen door het maken van de badkamer.
Daarom wordt een opening naar de woonkamer
gemaakt. Dat doen wij door de inpandige
kasten te verwijderen. Door deze verwijdering
krijgt u een open keuken.

nieuwe plattegrond benedenwoning

2.4 Keuken
Nieuw keukenblok
U krijgt een nieuw keukenblok bestaande uit
drie onderkastjes en drie hoge bovenkastjes.
De kastjes zijn ieder 60 centimeter breed. In
het middelste onderkastje zit de gootsteen. In
datzelfde kastje zitten ook de voorzieningen
(afvoer en loze leiding voor wandcontactdoos)
waarop u zelf na oplevering een vaatwasser
kunt aansluiten. In het middelste bovenkastje
wordt de cv-ketel geplaatst.
Maten onder voorbehoud. Aan deze tekening kunnen geen rechten ontleed worden.

U kunt diverse
Woningstichting Rochdale
afwerkingskeuzes
www.rochdale.nl
Complex:
maken
voor de
keuken
en de
GO:
badkamer.
Type:
Schaal:
Formaat:
Datum:
Blad:

1 : 100
A4
2016-03-22
NW-BG

Vanwege geluidshinder
gaan wij het verlaagd
plafond vervangen.
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2.5 Vernieuwen verlaagd plafond
Uit de gesprekken met de bewoners blijken
vooral loopgeluiden van de bovenwoning
naar de benedenwoning hoorbaar en soms
hinderlijk te zijn. Daarnaast zijn ook geluiden
zoals praten en de radio/tv tussen boven- en
benedenwoning hoorbaar. Geluidsonderzoek
geeft aan dat de geluidsoverlast vooral
verticaal is (tussen de beneden- en
bovenwoning) en in beperkte mate horizontaal
(tussen naast elkaar gelegen woningen).
Vanwege deze geluidshinder gaan wij het
verlaagd plafond vervangen door een vrij
hangend gipsplaten-plafond met hierop
isolatiemateriaal. De onderzijde van de
gipskartonplaat wordt afgewerkt met spuitkorrel.
Met dit systeem kunnen wij de geluidsoverlast
beperken en is hiermee ook de
brandwerendheid tussen de beneden- en
bovenwoning verbeterd. Om deze verbetering
goed te kunnen laten functioneren, is het
niet toegestaan in het plafond te boren en/
of plafondlampen op andere plekken dan de
lichtpunten te bevestigen.
Bij de ramen wordt tegen het plafond een
‘gordijnplank’ geplaatst om daaraan uw
raambekleding te bevestigen.

doorsnede nieuw verlaagd plafond

2.6 Individuele cv-ketel voor
warm water en verwarming
Momenteel hebben veel woningen in JKL
een geiser voor warm water en een gashaard
voor verwarming. Dit zijn zogeheten ‘open
verbrandingstoestellen’. Bij onjuist gebruik en/
of slechte ventilatie kunnen deze toestellen uw
gezondheid schaden. Vanuit het oogpunt van
veiligheid voor u en uw buren, vervangen wij
alle ‘open verbrandingstoestellen’ projectmatig
vervangen. Wij plaatsen deze cv-ketel in het
middelste bovenkastje van de keuken.
Nieuwe leidingen, radiatoren en
thermostaat
Door plaatsing van een individuele thermostaat
kunt u naar eigen behoefte uw woning
verwarmen en heeft u zelf controle over uw
verbruik.
Ook krijgt u in iedere kamer een radiator. De
nieuwe leidingen worden weggewerkt boven
het verlaagde plafond. In de hoek van de te
verwarmen kamer komen de twee cv-leidingen
omlaag naar de radiator. Deze leiding is
metaalkleurig en worden niet geschilderd door
Rochdale.
CV al aanwezig?
In een aantal woningen is in het verleden al
een cv aangebracht. Om de juiste kwaliteit in
iedere woning te hebben, wordt de aanwezige
cv misschien vervangen. Over de invloed
hiervan op de voorgestelde huurverhoging voor
plaatsing van de cv-installatie leest u meer in
paragraaf 8.3.
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2.7 Individuele mechanische
ventilatie
Om de ventilatie in de woningen te verbeteren,
brengen wij in iedere woningen een individueel
CO2-gestuurd mechanisch ventilatie-systeem
aan.
Deze mv-installatie voert ‘gebruikte’ lucht af via
afzuigpunten in de keuken en in de badkamer.
Via ventilatieroosters in de ramen wordt
verse lucht aangevoerd. Voor een optimale
werking mag u het rooster niet dichtzetten.
Het aansluiten van een wasemkap met motor
of een mechanische plafondventilator op een
afzuigpunt van het ventilatiesysteem is niet
toegestaan; dat verstoort de mv-installatie.
Het plaatsen van een ‘recirculatiekap’ is wel
toegestaan.
Schakelaar
Het ventilatiesysteem wordt individueel
aangelegd, waardoor per woning de ventilatie
te stellen is.
Dit systeem kunt u zelf harder of zachter zetten,
maar blijft altijd (zacht) aanstaan zodat de
luchtkwaliteit in uw woning permanent wordt
verschoond.

2.8 Tuinen
Steigers
Vanwege de gevelwerkzaamheden plaatsen
wij, in de voor- en achtertuin, steigers tijdens de
renovatie. Een schuurtje, opbergkast en planten
moet u dus verwijderen. Let op: Rochdale
plaatst geen nieuwe of oude terug.

2.8.1 Voortuin
Uw voortuin wordt opnieuw geëgaliseerd en
geheel bestraat met de aanwezige tegels.
Aanwezige begroeiing wordt gesnoeid/
verwijderd.
In de voortuinen worden lage heggen geplant.
Deze worden onderhouden door Rochdale,
via de servicekosten. Als terugkerende of
doorschuivende JKL-bewoner betaalt u deze
servicekosten niet; nieuwe bewoners wel. Het
tussenliggende ‘tekort’ neemt Rochdale voor
haar rekening.

2.8.2 Achtertuin
Bij terugkeerders bespreken wij de exacte
tuinaanpak individueel tijdens de ‘warme
opname’, dus ook of huidige bestrating en/of
begroeiing kan blijven of weg moet.
Bij doorschuif- en lege woningen wordt de tuin
opgeschoond en voorzien van stoeptegels tot
circa 90 centimeter vanaf de gevel.

Vanuit het oogpunt
van veiligheid
plaatsen wij in de
hal een rookmelder.
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Erfafscheiding
Bij een doorschuif- en lege woning wordt de
‘Rochdale-standaard’ uitgevoerd (zie onder).
Als u terugkeert naar uw huidige woning heeft
u de keuze tussen de Rochdale-standaard of
uw huidige erfafscheiding. Let wel; vanwege de
werkzaamheden kan het zijn dat (een deel van)
de bestaande afscheiding (tijdelijk) verwijderd
moet worden.
Uw keuze en het gevolg ervan worden met u
besproken tijdens de ‘warme opname’.
De Rochdale-standaard is:
• aan beide zijkanten van de tuin staat tegen
de buitengevel een ‘privacyscherm’ van circa
1,80 meter hoog en breed.
• De rest van de erfafscheiding bestaat uit
enkele paaltjes (circa 50 centimeter hoog)
met een ijzerdraad ertussen.
• Het is aan uzelf om deze afscheiding zo te
houden of naar eigen inzicht aan te vullen.
Let wel: volgens gemeentelijke verordeningen
mag een schutting maximaal 1,80 meter
hoog zijn, en de afscheiding moet goed
onderhouden worden.
In de omheining komt geen opening of deur.
Dit staan wij ook niet toe, omdat daarmee
vernieling van het openbare groen in de hand
wordt gewerkt.
Dichtgezette loggia
In sommige gevallen is de loggia (de ruimte
onder het balkon) dichtgemaakt. Alle loggia’s
worden weer open gemaakt, tenzij het
een afsluiting is die in het verleden via de
verhuurder is geplaatst. Indien gewenst kan de
terugkeerder aldaar een nieuw aluminum kozijn

laten terugplaatsen. Aanvullend gaan wij geen
extra loggia’s dichtzetten.
‘ZAV’ in de tuin
Een ‘ZAV’ is een Zelf Aangebrachte Voorziening.
Voor de tuin kunt u denken aan een
zonnescherm, schuur en extra bestrating. In
paragraaf 8.4 leest u hoe wij met ZAV’s omgaan.

2.9 Overige werkzaamheden
Controle leidingwerk
In de gehele woning wordt al het leidingwerk
voor elektra gecontroleerd en waar nodig
vervangen of verwijderd. Gas-, riolering- en
waterleidingen worden vervangen als onderdeel
van de badkamer- en keukenvernieuwing.
Opstelplaats wasmachine en –droger
Ter plaatse van de huidige douchehoek in
de keuken, komt een opstelplaats voor een
wasmachine en -droger. Erboven komen
het expansievat van de cv-installatie en de
mechanische ventilatie-box te hangen. In
deze hoek worden een waterkraan en -afvoer
geplaatst en een combi-schakelaar.
Rookmelder
Vanuit het oogpunt van veiligheid plaatsen wij
in de hal een rookmelder. Deze is aangesloten
op het lichtpunt maar heeft een batterij als
achtervang als de stroom uitvalt.
Schouw
De schouw is niet meer nodig vanwege de
cv-radiatoren. Daarom wordt de schouw
weggebroken en smeren wij de afvoer dicht.
Herstel van of nieuwe vloer- en wandafwerking
op die plek moet u zelf doen.
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2.10 Wat doen wij niet in de
benedenwoning
‘behangklaar’ + afwerking voormalige schouw
Vaste kast slaapkamer
Vanwege het vernieuwen van de plafond en
betere indeling van de slaapkamer, verwijderen
wij de de vaste kast.
Woningvloer
De deel van de woningvloer is van hout. Alle
vloeren worden gecontroleerd en waar nodig
herstellen wij schade hieraan. Als een plank los
zit, schroeven wij deze vast. Daarmee wordt
het kraken ook verminderd.
Trap
De onderkant van de trap wordt voorzien van
brand- en geluidswerende afwerking. Onder
de trap wordt een deur geplaatst zodat de
meterkast afsluitbaar is.
Wandafwerking op nieuwe muren en bij
schouw
Wij zorgen alleen voor wandafwerking (tegels)
in de badkamer (wanden en vloer) en op de
wanden tegen het keukenblok aan (tot de
breedte van het keukenblok en tussen aanrecht
en bovenkastjes).
De nieuwe muren (rond keuken en badkamer
en de plek waar de schouw en afvoergat zitten)
worden ‘behangklaar’ en zo glad mogelijk
opgeleverd; u moet zelf nog schilderen of
behangen. De andere muren (in woonkamer,
gang en slaapkamer(s)) worden niet aangepakt,
maar eventuele schades worden hersteld.
Let op: bestaande wandafwerking wordt niet
verwijderd.

In de renovatie zijn ook een aantal zaken die
wij niet aanpakken en/of vernieuwen. Om te
voorkomen dat u er misschien toch op rekent,
ziet u onderstaand een overzicht::
• Wandafwerking en vloerafwerking
Op voorgenoemde afwerkingen na (zie
paragraaf 2.9) doen wij niets aan wand- en/
of vloerafwerking (bijv. behang, stuukwerk,
vloerbedekking). Dit moet u zelf verzorgen.
Let op: als u na de renovatie een ‘harde vloer’
wilt leggen (laminaat, parket, zeil et cetera)
moet u eerst, schriftelijk, toestemming aan
Rochdale vragen
• Aanpak binnendeuren
Onderhoud en bijvoorbeeld schilderen van
de bestaande en nieuwe binnendeuren is
aan u zelf. Als een binnendeur niet meer
heel is of substantiëel beschadigd dan
vervangt Rochdale deze binnendeur door
een standaard deur (geen profiel, geen glas,
gebroken wit). Of de deur vervangen wordt,
wordt vastgesteld op individuele ‘warme
opname’ (zie paragraaf 8.1.5).
• Dichtzetten loggia
• (her)plaatsen tuinschuurtje
• Deur in tuinafscheiding achtertuin
• Uitbreiding aantal wandcontactdozen in
hal, gang, woonkamer en slaapkamer(s).
Aanvullend worden bestaande
elektraleidingen in deze ruimten niet
weggewerkt in de muur.
• Verwijderen van wand woonkamerslaapkamer en/of het terugplaatsen ervan.
• Verwijderen en/of terugplaatsen van deur(en)
in de hal naar woonkamer en/of slaapkamer.

3. Werkzaamheden
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3.1 Asbestonderzoek en sanering

Als wij asbest
aantreffen, dan wordt
dit verwijderd door
een specialistisch
bedrijf.

Het is niet ondenkbaar dat er asbesthoudend
materiaal in uw woning verwerkt is.
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt uw
gehele woning gecontroleerd op de mogelijke
aanwezigheid van asbest. Als wij asbest
aantreffen, dan wordt dit verwijderd door een
specialistisch bedrijf volgens de wettelijke
regels die gelden bij asbestsanering.

3.2 Dak + schoorsteen
Op alle daken wordt de dakbedekking
vervangen door nieuwe bedekking met dezelfde
uitstraling. Onder de nieuwe dakbedekking
komt een laag isolatiemateriaal zodat de
bovenwoning goed geïsoleerd is. Aanvullend
worden de dakgoot en de regenpijpen
vernieuwd.

in de bovenwoning
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3.3 Gevel
Aan de voor- en achtergevel van de woning
worden de houten kozijnen vervangen door
nieuwe houten kozijnen met dubbelglas
(HR++-isolatieglas). In de nieuwe kozijnen
zitten ventilatieroosters.
De voordeur wordt vervangen door een
geïsoleerde voordeur. Alle het glas in de
voordeur is HR++-isolatieglas met een niettransparant grijsfolie in het glas (dus niet
verwijderbaar).
Op de gevel wordt een nieuw huisnummer
geplaatst.
De kunststof puien in de achtergevel worden
vervangen door houten puien met dubbelglas.
Bij de vervanging wordt de huidige indeling met

drie ramen gehandhaafd. Wel kunnen de twee
buitenste ramen geopend worden (naar binnen
toe) zodat u de woning makkelijker kunt luchten
en makkelijker de ramen kan wassen.
Let op: tussen de drie ramen staan twee
constructieve kolommen die deel uitmaken van
de gevel. De kolommen worden niet afgetimmerd,
maar wel gewit en schades eraan worden hersteld.
Politiekeurmerk
Alle ramen en deuren in de gevels voldoen aan het
‘PolitieKeurmerk Veilig Wonen’, op de voordeur na
door het niet-transparante grijsfolie. De deuren zijn
voorzien van een driepuntssluiting en een cilinder
met kerntrekbeveiliging.
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Overig
Van de hoekwoningen wordt de spouw van
de kopgevel gevuld met isolatiemateriaal.
De voor- en achtergevels worden schoongemaakt. Het metselwerk wordt gecontroleerd
en schades worden hersteld. Het afdakje
boven de voordeur van de bovenwoning wordt
meegenomen in deze schoonmaak en controle.

3.4 Badkamer
In de bovenwoning is al een afzonderlijke
badkamer aanwezig. Om deze meer aan
de huidige eisen te laten voldoen wordt de
badkamer vernieuwd en iets uitgebreid.
Afwerking
De wanden van de badkamer betegelen we tot
aan het plafond; dit zijn zogeheten ‘metalstud’
wanden. Als u iets aan de muur wilt hangen dan
heeft u een ‘hollewandplug’ nodig.
huidige plattegrond bovenwoning
Ook de vloer wordt betegeld. Ten slotte
worden ook een nieuwe wastafel met nieuwe
kraan, toilet (met verlaagde spoelbak) en
douchegarnituur (glijstang, kraan, douchekop
en –slang) geplaatst.
Heeft u een ‘zelfaangebrachte voorziening’ in
uw badkamer? In paragraaf 8.4 leest u meer
hoe wij daarmee omgaan.

Dit betreft de standaardplattegrond. Uw eigen
plattegrond kan hiervan afwijken. In bijlage 6 is
een groter formaat opgenomen.

3.5 Keuken
Nieuw keukenblok
U krijgt een nieuw keukenblok bestaande uit
drie onderkastjes en drie hoge bovenkastjes.
De kastjes zijn ieder 60 centimeter breed. In
het middelste onderkastje zit de gootsteen. In
datzelfde kastje zitten ook de voorzieningen
(afvoer en loze leiding voor wandcontactdoos)
waarop u zelf na oplevering een vaatwasser
kunt aansluiten. In het middelste bovenkastje
wordt de cv-ketel geplaatst.
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Om de badkamer aan
de huidige eisen te
laten voldoen wordt
deze vernieuwd en
iets uitgebreid.

Standaard: nieuwe plattegrond
Rochdale wil meer ruimte bieden voor de
keuken. Daarom verplaatsen wij standaard
de keuken naar de voorkamer. De huidige
keukenruimte wordt met deze verplaatsing
een slaapkamer, werkkamer of opbergkamer.
De toegang van de keuken is vanuit de
woonkamer.
nieuwe plattegrond bovenwoning

Tussen het aanrecht en de buitengevel is er
voldoende vrije ruimte voor witgoed. Dit is
de plek voor uw gasfornuis of kookplaat. De
gaskraan zit in de onderkast naast de plek voor
het fornuis/kookplaat.
Heeft u een ‘zelfaangebrachte voorziening’ in
uw keuken? In paragraaf 8.4 leest u meer hoe
wij daarmee omgaan.
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3.6 Vernieuwen verlaagd plafond
Het verlaagd plafond wordt vervangen door
een vrije hangend gipsplatenplafond. De
onderzijde van de gipsplaat wordt afgewerkt
met ‘spuitkorrel’.
Bij de ramen wordt tegen het plafond een
‘gordijnplank’ geplaatst om daaraan uw
raambekleding te bevestigen.

3.7 Individuele cv-ketel voor
warm water en verwarming
Optie: keuken op huidige plaats

Het is mogelijk om de keukenruimte en de
voorkamer op de huidige plek te behouden.
Er wordt dan een kleine hoekkeuken geplaatst,
met een bovenkastje waarin de cv-ketel wordt
geplaatst. Er is een opstelplaats voor een
koelkast, de opstelplaats voor een kooktoestel
is voor het openslaande raam (een afzuigkap
kan dus niet geplaatst worden), maar er is geen
opstelplaats voor een wasmachine of droger.
In het individuele gesprek wordt deze indeling
nader uitgelegd.
Wasmachineplek
De plek om uw wasmachine en -droger te
plaatsen komt standaard in de nieuwe keuken.
Als u ervoor kiest de keuken op de oude/huidige
plek te behouden, is de wasmachineplek in
de voorkamer of optioneel in de benedenhal
naast de trap. Deze keuze geeft u aan op het
individuele gesprek over uw woning.

Momenteel hebben veel woningen in JKL
een geiser voor warm water en een gashaard
voor verwarming. Dit zijn zogeheten ‘open
verbrandingstoestellen’. Bij onjuist gebruik en/
of slechte ventilatie kunnen deze toestellen uw
gezondheid schaden. Vanuit het oogpunt van
veiligheid voor u en uw buren, vervangen wij
alle open verbrandingstoestellen projectmatig.
Deze cv-ketel wordt geplaatst in het middelste
bovenkastje van de keuken. Het expansievat
komt in de keuken. De mechanische
ventilatiebox komt in de nis van de gang tussen
woonkamer en badkamer
Nieuwe leidingen, radiatoren en
thermostaat
Door plaatsing van een individuele thermostaat
kunt u naar eigen behoefte uw woning
verwarmen en heeft u zelf controle over uw
verbruik.
Ook krijgt u in iedere kamer een radiator. De
nieuwe leidingen worden weggewerkt boven
het verlaagde plafond. In de hoek van de te
verwarmen kamer komen de twee cv-leidingen
omlaag naar de radiator. Deze leiding is
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metaalkleurig en wordt niet geschilderd door
Rochdale.
CV al aanwezig?
In een aantal woningen is in het verleden al
een cv aangebracht. Om de juiste kwaliteit in
iedere woning te hebben, wordt de aanwezige cv
misschien vervangen. Over de invloed hiervan
op de voorgestelde huurverhoging voor plaatsing
van de cv-installatie leest u meer in paragraaf 8.3.

3.8 Individuele mechanische
ventilatie
Om de ventilatie in de woningen te verbeteren,
brengen wij in iedere woningen een individueel
mechanische ventilatie-systeem aan.
De mechanische ventilatie-box wordt geplaatst
in de nis van de gang tussen badkamer en
woonkamer (zie plattegrond in bijlage 6).
Deze mv-installatie voert ‘gebruikte’ lucht af via
afzuigpunten in de keuken en in de badkamer.
Via ventilatieroosters in de ramen wordt verse
lucht aangevoerd. Voor een optimale werking
mag u het rooster niet dichtzetten.
Het aansluiten van een wasemkap met motor
of een mechanische plafondventilator op een
afzuigpunt van het ventilatiesysteem is niet
toegestaan; dat verstoort het mv-installatie.
Schakelaar
Het ventilatiesysteem wordt individueel aangelegd,
waardoor per woning de ventilatie in te stellen is.
Dit systeem kunt u zelf harder of zachter zetten,
maar blijft altijd (zacht) aanstaan zodat de
luchtkwaliteit in uw woning permanent wordt
verschoond.

3.9 Balkon
Hekwerk
Het hekwerk wordt geschilderd.
Aanpak balkonvloer
Uit technische opnames is gebleken dat bij
meerdere balkons de voeg voor lekkage kan
zorgen. Dit zal worden aangepakt, net als
eventueel andere schades, en vervolgens komt
er een nieuwe afwerkingslaag.
Dichtgezet balkon
In sommige gevallen is het balkon
dichtgemaakt. Alle balkons worden weer open
gemaakt, tenzij het een afsluiting is die in het
verleden via de verhuurder is geplaatst. Indien
gewenst kan de terugkeerder aldaar een
nieuw aluminum kozijn laten terugplaatsen.
Aanvullend gaan wij geen extra balkons
dichtzetten.

3.10 Overige werkzaamheden
Controle leidingwerk
In de gehele woning wordt al het leidingwerk
voor elektra gecontroleerd en waar nodig
vervangen of verwijderd. Gas-, riolering- en
waterleidingen worden vervangen als onderdeel
van de badkamer- en keukenvernieuwing.
Opstelplaats wasmachine en -droger
In een nis in de keuken, komt een opstelplaats
voor een wasmachine en -droger. Hier worden
daarvoor een waterkraan en -afvoer geplaatst
en een combi-schakelaar. Erboven wordt het
expansievat van de cv-installatie geplaatst.
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Als u kiest om de keuken op de huidige plek
te houden, komt de opstelplaats voor een
wasmachine en -droger standaard in de
voorkamer of optioneel in de benedenhal naast
de trap.
Rookmelder
Vanuit het oogpunt van veiligheid plaatsen wij
in de hal een rookmelder. Deze is aangesloten
op het lichtpunt maar heeft een batterij als
achtervang mocht de stroom uitvallen.
Schouw
De schouw is niet meer nodig vanwege
de cv-radiatoren. Daarom wordt de
schouw weggebroken en wordt de afvoer
dichtgesmeerd. Herstel van of nieuwe vloer- en
wandafwerking op die plek moet u zelf doen.

Vaste kast slaapkamer
Vanwege het vernieuwen van de plafond en
betere indeling van de slaapkamer, wordt de
vaste kast verwijderd.
Woningvloer
De woningvloer is van hout. Alle vloeren worden
gecontroleerd en waar nodig wordt schade
eraan hersteld. Als een plank los zit, wordt deze
vast geschroefd. Daarmee wordt het kraken
ook verminderd.
Trap
Beschadigingen aan de trap worden hersteld.
Meterkast
Als de meterkast geen deur heeft, wordt er een
nieuwe deur met magneetsluiting geplaatst.
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3.11 Wat doen wij niet in de
bovenwoning
In de renovatie zijn ook een aantal zaken die
wij niet aanpakken en/of vernieuwen. Om te
voorkomen dat u er misschien toch op rekent,
ziet u onderstaand een overzicht:

‘behangklaar’ + afwerking voormalige schouw

Wandafwerking nieuwe muren en bij schouw
Wij zorgen alleen voor wandafwerking (tegels)
in de badkamer (wanden en vloer) en op de
wanden tegen het keukenblok aan (tot de
breedte van het keukenblok en tussen aanrecht
en bovenkastjes).
De nieuwe muren (rond keuken en badkamer
en de plek waar de schouw en afvoergat zitten)
worden ‘behangklaar’ en zo glad mogelijk
opgeleverd; u moet zelf nog schilderen of
behangen. De andere muren (in woonkamer,
gang en slaapkamer(s)) worden niet aangepakt,
maar eventuele schades worden hersteld.
Let op: bestaande wandafwerking wordt niet
verwijderd.

De schouw is niet meer
nodig vanwege de
cv-radiatoren. Daarom
wordt de schouw
weggebroken en de
afvoer dichtgesmeerd.

• Wandafwerking en vloerafwerking
Op voorgenoemde afwerkingen na (zie
paragraaf 3.10) doen wij niets aan wand- en/
of vloerafwerking (bijv. behang, stuukwerk,
vloerbedekking). Dit moet u zelf verzorgen.
Let op: als u na de renovatie een ‘harde vloer’
wilt leggen (laminaat, parket, zeil et cetera)
moet u eerst, schriftelijk, toestemming aan
Rochdale vragen
• Aanpak binnendeuren
Onderhoud en bijvoorbeeld schilderen
van de binnendeuren is aan u zelf. Als
een binnendeur niet meer heel is of erg
beschadigd dan vervangt Rochdale deze
binnendeur door een standaard deur (geen
profiel, geen glas, gebroken wit). Of de
deur vervangen wordt, wordt vastgesteld op
individuele ‘warme opname’ (zie paragraaf
8.1.5).
• Dichtzetten balkon.
• Uitbreiding aantal wandcontactdozen in
hal, gang, woonkamer en slaapkamer(s).
Aanvullend worden bestaande
elektraleidingen in deze ruimten niet
weggewerkt in de muur.
• Verwijderen van wand woonkamerslaapkamer en/of het terugplaatsen ervan.
• Verwijderen en/of terugplaatsen van deur(en)
in de hal naar woonkamer en/of slaapkamer
en/of de trap.

4. Werkzaamheden
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4.1 Asbestonderzoek en sanering

De twee buitenste
ramen kunnen
geopend worden
zodat u de woning
makkelijker kunt
luchten en makkelijker
de ramen kan wassen.

Het is niet ondenkbaar dat er asbesthoudend
materiaal in uw woning verwerkt is.
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt uw
gehele woning gecontroleerd op de mogelijke
aanwezigheid van asbest. Als wij asbest
aantreffen, dan wordt dit verwijderd door een
specialistisch bedrijf volgens de wettelijke
regels die gelden bij asbestsanering.

4.2 Dak + schoorsteen
Op alle daken wordt de dakbedekking
vervangen door nieuwe bedekking met dezelfde
uitstraling. Onder de nieuwe dakbedekking
komt een laag isolatiemateriaal zodat de
woning goed geïsoleerd is. Aanvullend worden
de dakgoot en de regenpijpen vernieuwd.

4.3 Gevel
Aan de voor- en achtergevel van de woning
worden de houtenkozijnen vervangen door
nieuwe houten kozijnen met dubbelglas
(HR++-isolatieglas). In de nieuwe kozijnen
zitten ventilatieroosters.
De voordeur wordt vervangen door een
geïsoleerde voordeur. Alle het glas in de
voordeur is HR++-isolatieglas met een niettransparant grijsfolie in het glas (dus niet
verwijderbaar). Op de gevel wordt een nieuw
huisnummer geplaatst.
Op de gevel wordt een nieuw huisnummer
geplaatst.

in de ontduplexte woning
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Aanzicht voorgevel

Aanzicht achtergevel

De kunststof puien in de achtergevel worden
vervangen door houten puien met dubbelglas.
Bij de vervanging wordt het huidige indeling
met drie ramen gehandhaafd. Wel kunnen de
twee buitenste ramen geopend worden (naar
binnen toe) zodat u de woning makkelijker
kunt luchten en makkelijker de ramen kan
wassen.

Politiekeurmerk
Alle ramen en deuren in de gevels voldoen
aan het ‘PolitieKeurmerk Veilig Wonen’, op
de voordeur na door het niet-transparante
grijsfolie. De deuren zijn voorzien van
een driepuntssluiting en een cilinder met
kerntrekbeveiliging.

Let op: tussen de drie ramen staan twee
constructieve kolommen die deel uitmaken
van de gevel. De kolommen worden niet
afgetimmerd, maar wel gewit en schades
eraan worden hersteld.
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nieuwe plattegrond, begane grond

nieuwe plattegrond, 1e verdieping
Dit betreft de standaardplattegrond. Uw eigen
plattegrond kan hiervan afwijken. In bijlage 7 is
een groter formaat opgenomen.

4.4 Badkamer
Overig
Van de hoekwoningen wordt de spouw van de
kopgevel gevuld met isolatie materiaal.
De voor- en achtergevels worden schoongemaakt. Het metselwerk wordt gecontroleerd
en schades hersteld. Het afdakje boven de
rechter voordeur wordt meegenomen in deze
schoonmaak en controle.

In de loop van de tijd zijn verschillende
plattegronden gemaakt van ontduplexte
woningen. In de aanpak van een ontduplexte
woning zijn wij uitgegaan van een standaard
eindresultaat.
In een ontduplexte woning zit de badkamer
op de 1e verdieping aan de voorzijde.
Op de overloop zit een apart “washok” waar
de opstelplaats is voor de wasmachine en/of –
droger met aan- en afvoer en elektra.
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In dit washok wordt ook de mechanische
ventilatie-box geplaatst.

4.6 Inpandige berging

Heeft u een ‘zelfaangebrachte voorziening’ in
uw badkamer? In paragraaf 8.4 leest u meer
hoe wij daarmee omgaan.

Een ontduplexte woning behoudt beide
voordeuren. De deur bij de trap is de
woningtoegangsdeur; de ander is van de
inpandige berging. Deze berging is ook vanuit
de hal te bereiken.

4.5 Keuken

4.7 Vernieuwen verlaagd plafond

Nieuw keukenblok
U krijgt een nieuw keukenblok bestaande uit
drie onderkastjes en drie hoge bovenkastjes.
De kastjes zijn ieder 60 centimeter breed. In
het middelste onderkastje zit de gootsteen. In
datzelfde kastje zitten ook de voorzieningen
(afvoer en loze leiding voor wandcontactdoos)
waarop u zelf na oplevering een vaatwasser
kunt aansluiten.

Omdat de woning ontduplext is, is volgens
regelgeving niet noodzakelijk om het plafond
tussen beneden en boven aan te pakken. Als
extra kwaliteit hebben wij ervoor gekozen om
het plafond beneden aan te pakken zoals in de
benedenwoning (zie paragraaf 2.5).

Tussen het aanrecht en de buitengevel is er
voldoende vrije ruimte voor witgoed. Dit is
de plek voor uw gasfornuis of kookplaat. De
gaskraan zit in de onderkast naast de plek voor
het fornuis/kookplaat.
Heeft u een ‘zelfaangebrachte voorziening’ in
uw keuken? In paragraaf 8.4 leest u meer hoe
wij daarmee omgaan.
Nieuw leidingwerk
Vanwege de vervanging van het keukenblok
wordt al het leidingwerk (water, riolering,
elektra, gas) vernieuwd.
Toegang keuken
Net als in de benedenwoning wordt de opening
van de keuken naar de woonkamer verlegd; u
heeft daarmee een ‘open keuken’.

Bij de ramen wordt tegen het plafond een
‘gordijnplank’ geplaatst om daaraan uw
raambekleding te bevestigen.

4.8 Individuele cv-ketel voor
warm water en verwarming
Momenteel hebben veel woningen in JKL
een geiser voor warm water en een gashaard
voor verwarming. Dit zijn zogeheten ‘open
verbrandingstoestellen’. Bij onjuist gebruik en/
of slechte ventilatie kunnen deze toestellen uw
gezondheid schaden. Vanuit het oogpunt van
veiligheid voor u en uw buren, vervangen wij
alle open verbrandingstoestellen projectmatig.

Door de individuele
thermostaat heeft u
zelf controle over uw
verbruik.
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Om de ventilatie
in de woningen
te verbeteren,
brengen wij in
iedere woning
een individueel
mechanisch ventilatie
systeem aan.

Nieuwe leidingen, radiatoren en
thermostaat
Door plaatsing van een individuele thermostaat
kunt u naar eigen behoefte uw woning
verwarmen en heeft u zelf controle over uw
verbruik.
Ook krijgt u in iedere kamer een radiator. De
nieuwe leidingen worden weggewerkt boven
het verlaagde plafond. In de hoek van de te
verwarmen kamer komen de twee cv-leidingen
omlaag naar de radiator. Deze leiding is
metaalkleurig en wordt niet geschilderd door
Rochdale.
De cv-ketel wordt geplaatst in de nis bij de trap
(zie tekening in bijlage 7).
CV al aanwezig?
In een aantal woningen is in het verleden al
een cv aangebracht. Om de juiste kwaliteit in
iedere woning te hebben, wordt de aanwezige
cv misschien vervangen. Over de invloed
hiervan op de voorgestelde huurverhoging voor
plaatsing van de cv-installatie leest u meer in
paragraaf 8.3.

4.9 Individuele mechanische
ventilatie
Om de ventilatie in de woningen te verbeteren,
brengen wij in iedere woningen een individueel
mechanisch ventilatie (mv-) systeem aan.
De mv-installatie voert ‘gebruikte’ lucht af
via afzuigpunten in de keuken, toilet begane
grond en in de badkamer. Via ventilatieroosters
in de ramen wordt verse lucht aangevoerd.
Voor een optimale werking mag u het rooster
niet dichtzetten. Het aansluiten van een
wasemkap met motor of een mechanische
plafondventilator op een afzuigpunt van het
ventilatiesysteem is niet toegestaan, vanwege
verstoring van het mv-installatie.
Schakelaar
Het ventilatiesysteem wordt individueel
aangelegd, waardoor per woning de ventilatie
in te stellen is.
Dit systeem kunt u zelf harder of zachter zetten,
maar blijft altijd (zacht) aanstaan zodat de
luchtkwaliteit in uw woning permanent wordt
verschoond.

4.10 Buitenruimten
Steigers
Vanwege de gevelwerkzaamheden plaatsen
wij, in de voor- en achtertuin, steigers tijdens de
renovatie. Spullen in uw tuin, zoals bijvoorbeeld
een schuurtje, opbergkast
en planten moet u dus verwijderen. Let op:
Rochdale plaatst geen nieuwe of oude terug.
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4.10.1 Voortuin
Uw voortuin wordt opnieuw geëgaliseerd
en geheel bestraat met aanwezige tegels.
Aanwezige begroeiing wordt gesnoeid of
verwijderd.
In de voortuinen worden lage heggen geplant.
Deze worden onderhouden door Rochdale,
via de servicekosten. Als terugkerende of
doorschuivende JKL-bewoner betaalt u deze
servicekosten niet; nieuwe bewoners wel.
Het tussenliggende ‘tekort’ neemt Rochdale
voor haar rekening.

4.10.2 Achtertuin
Bij terugkeerders bespreken wij de exacte
tuinaanpak individueel tijdens de ‘warme
opname’, dus ook of huidige bestrating en/of
begroeiing kan blijven of weg moet.
Bij doorschuif- en lege woningen wordt de tuin
opgeschoond en voorzien van stoeptegels tot
circa 90 centimeter vanaf de gevel.
Erfafscheiding
Bij een doorschuif- en lege woning wordt de
‘Rochdale-standaard’ uitgevoerd (zie onder).
Als u terugkeert naar uw huidige woning heeft
u de keuze tussen de Rochdale-standaard of
uw huidige erfafscheiding. Let wel; vanwege de
werkzaamheden kan het zijn dat (een deel van)
de bestaande afscheiding (tijdelijk) verwijderd
moet worden.
Uw keuze en het gevolg ervan worden met u
besproken tijdens de ‘warme opname’.

De Rochdale-standaard is:
• aan beide zijkanten van de tuin staat tegen
de buitengevel een ‘privacyscherm’ van circa
1,80 meter hoog en breed.
• De rest van de erfafscheiding bestaat uit
enkele paaltjes (circa 50 centimeter hoog) met
een ijzerdraad ertussen.
• Het is aan uzelf om deze afscheiding zo te
houden of naar eigen inzicht aan te vullen.
Let wel: volgens gemeentelijke verordeningen
mag een schutting maximaal 1,80 meter
hoog zijn, en de afscheiding moet goed
onderhouden worden.
Dichtgezette loggia
In sommige gevallen is loggia en / of balkon
dichtgemaakt. Alle loggia’s en / of balkons
worden weer open gemaakt, tenzij het
een afsluiting is die in het verleden via de
verhuurder is geplaatst. Indien gewenst kan de
terugkeerder aldaar een nieuw aluminum kozijn
laten terugplaatsen. Aanvullend gaan wij geen
extra loggia’s en / of balkons dichtzetten.
‘ZAV’ in de tuin
Een ‘ZAV’ is een Zelf Aangebrachte
Voorziening. Voor de tuin kunt u denken aan
een zonnescherm, schuur en extra bestrating.
In paragraaf 8.4 leest u hoe wij met ZAV’s
omgaan.

U moet zelf nog
schilderen of
behangen
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4.10.3 Balkon
Hekwerk
Het hekwerk wordt geschilderd.
Aanpak balkonvloer
Uit technische opnames blijktdat bij meerdere
balkons de voeg voor lekkage kan zorgen.
Dit zal worden aangepakt, net als eventueel
andere schades, en vervolgens komt er een
nieuwe afwerkingslaag.
Dichtgezet loggia / balkon
Bij een aantal woningen is het balkon
dichtgezet. Als dit in uw woning het geval is,
wordt behoud of verwijdering met u besproken
tijdens een individueel gesprek (zie hoofdstuk
8). Wij gaan geen extra balkons dichtzetten.

4.11 Overige werkzaamheden
Controle leidingwerk
In de gehele woning wordt al het leidingwerk
voor elektra gecontroleerd en waar nodig
vervangen of verwijderd. Gas-, riolering- en
waterleidingen worden vervangen als onderdeel
van de badkamer- en keukenvernieuwing.
Opstelplaats wasmachine en –droger
In het ‘washok’ op de verdieping komt een
opstelplaats voor een wasmachine en –droger.
Hier worden daarvoor een waterkraan en –afvoer
geplaatst en een dubbel (geaard) stopcontact.
Hier komt ook de mechanische ventilatie-box.
Rookmelder
Vanuit het oogpunt van veiligheid worden
in entree, hal en overloop een rookmelder
geplaatst. Deze is aangesloten op het lichtpunt
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4.12 Wat doen wij niet in de
ontduplexte woning
‘behangklaar’ + afwerking voormalige schouw
maar hij werkt ook als de elektra uitvalt door
middel van een batterij.
Schouwen
De schouwen zijn niet meer nodig vanwege de
cv-radiatoren. Daarom worden de schouwen
weggebroken en wordt de afvoer dichtgesmeerd.
Herstel van of nieuwe vloer- en wandafwerking
op die plek moet u zelf doen.
Vaste kasten
Vanwege het vernieuwen van het plafond en een
betere indeling van de kamers, worden de vaste
kasten op alle verdiepingen verwijderd.
Trap
De onderkant van de trap wordt voorzien van
brand- en geluidswerende afwerking. De treden
worden waar nodig gerepareerd.
Wandafwerking op nieuwe muren
en bij schouw
Wij zorgen alleen voor wandafwerking (tegels) in
de badkamer (wanden en vloer) en op de wanden
tegen het keukenblok aan (tot de breedte van het
keukenblok en tussen aanrecht en bovenkastjes).
De nieuwe muren (rond keuken en badkamer
en de plek waar de schouw en afvoergat zitten)
worden ‘behangklaar’ en zo glad mogelijk
opgeleverd; u moet zelf nog schilderen of
behangen. De andere muren (in woonkamer,
gang en slaapkamer(s) worden niet aangepakt,
maar eventuele schades worden hersteld. Let op:
bestaande wandafwerking wordt niet verwijderd.

In de renovatie zijn ook een aantal zaken die
wij niet aanpakken en/of vernieuwen. Om te
voorkomen dat u er misschien toch op rekent,
staat onderstaand een overzicht:
• Wandafwerking en vloerafwerking
Op voorgenoemde afwerkingen na (zie
paragraaf 4.11) doen wij niets aan wand- en/
of vloerafwerking (bijv. behang, stuukwerk,
vloerbedekking). Dit moet u zelf verzorgen.
Let op: als u na de renovatie een ‘harde vloer’
willeggen (laminaat, parket, zeil et cetera)
moet u eerst, schriftelijk, toestemming aan
Rochdale vragen.
• Aanpak binnendeuren
Onderhoud en bijvoorbeeld schilderen
van de binnendeuren is aan u zelf. Als
een binnendeur niet meer heel is of erg
beschadigd, dan vervangt Rochdale deze
binnendeur door een standaard deur (geen
profiel, geen glas, gebroken wit). Of de
deur vervangen wordt, wordt vastgesteld op
individuele ‘warme opname’ (zie paragraaf
8.1.5).
• Dichtzetten loggia
• Plaatsen tuinschuurtje
• Deur in tuinafscheiding achtertuin
• Uitbreiding aantal wandcontactdozen in
hal, gang, woonkamer en slaapkamer(s).
Aanvullend worden bestaande
elektraleidingen in deze ruimten niet
weggewerkt in de muur.
• Verwijderen van wand woonkamerslaapkamer en/of het terugplaatsen ervan.
• Verwijderen en/of terugplaatsen van deur(en)
in de hal naar woonkamer en/of slaapkamers
en/of de trap.

5. Huurderskeuzes
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Categorieën:
Bij de afwerking van de nieuwe badkamer
en het nieuwe keukenblok zijn enkele
individuele ‘huurderskeuzes’ mogelijk.
Deze keuzes en eventuele kosten worden
in de proefwoning getoond.Tijdens het
tweede individuele gesprek (zie hoofdstuk 8)
kunt u keuzes maken.

De huurderskeuzes zijn te verdelen in twee
categorieën:

a. Zonder bijbetaling:
• Kleur keukenkastjes en –laden;
• Kleur werkblad;
• Handgrepen keukenkastjes en –laden;
• Kleur wandtegel keuken;
• Kleur wandtegel badkamer;
• Kleur en ruwheid vloertegel badkamer;
• Verhoogd toilet (vlakspoel).

b. Voor de keuken, met eenmalige
bijbetaling aan Rochdale:
• Een extra bovenkast in de keuken inclusief
recirculatiekap;
• Een extra onderkast en bladverlenging;
• Een extra onderkast en bladverlenging met
inbouwkookplaat (gas);
• Een keukenmengkraan;
• Luxer tegelformaat (20x25cm).

Voor badkamer en toilet, met eenmalige
bijbetaling aan Rochdale:
• Een wastafelmengkraan;
• Een douchemengkraan inclusief
douchegarnituur;
• Een thermostaatkraan inclusief
douchegarnituur;
• Luxer tegelformaat (20x25cm);
• Een vrijhangend toilet (alleen mogelijk bij
ontduplexte woning).
De keuzelijst en bijbehorende prijzen krijgt
u bij het individuele gesprek over uw (her)
huisvesting.
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ZAV-keuken
In dit project bestaat de mogelijkheid om zelf
een keukenblok, anders dan de Rochdalestandaard te laten plaatsen. Daarin zijn twee
mogelijkheden:

a. U koopt een keukenblok bij Bruynzeel,
de keukenleverancier van dit project.
Als u hiervoor kiest, moet u dat voor een
bepaald moment doen zodat de keuken nog
tijdens de renovatie geplaatst kan worden.
Deze termijn bespreken wij tijdens het tweede
individuele gesprek met u.

b. U koopt een keukenblok bij een
keukenleverancier naar keuze.
In dat geval leveren wij de keukenruimte zonder
tegelwerk en keukenblok op. De plaatsing
van het keukenblok moet u zelf verzorgen
en inplannen na de oplevering van de
gerenoveerde woning.

Let op:
• vanwege de complexiteit van leidingen en
installaties is een andere keukenindeling dan
de onze niet mogelijk.
• De cv-ketel wordt evengoed op de plek
gehangen waar deze bij standaardkeukenplaatsing wordt geplaatst
(in middelste bovenkastje).

In beide gevallen moet u Rochdale om
schriftelijke toestemming vragen. Na plaatsing
wordt de keuken door onze opzichter
gecontroleerd en bij goedkeuring ontvangt
u € 1.100,- (prijspeil 2016). Dat bedrag is al
verrekend in uw aankoopbedrag als u kiest
voor optie A.

6. Herhuisvesting
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Omdat de woningen in JKL in onbewoonde
staat worden gerenoveerd, moet u tijdelijk
uw huidige woning uit. Daarna zijn er
verschillende opties die in dit hoofdstuk
worden beschreven: terugkeer, doorschuif
of verhuizen uit Jeruzalem.

6.1 Terugkeer naar huidige
woning = wisselwoning

De wisselwoning is schoon, heel en veilig. Dat
houdt het volgende in:
• De wisselwoning wordt voor de
sleuteloverdracht schoongemaakt;
• De wisselwoning ruikt fris (er hangt dus geen
huisdierenlucht en/of sigarettenrook);
• De bewoners moet de wisselwoning na afloop
ook weer schoon en fris opleveren. Als dat
niet zo is, dan maakt Rochdale de woning
schoon. De kosten hiervan worden in rekening
gebracht bij de huurder;
• Het opleverniveau door de bewoner aan
Rochdale is nagenoeg hetzelfde als het
opleverniveau van Rochdale aan de bewoner.

Wanneer u kiest om terug te keren naar uw
huidige woning, kunt u gebruik maken van een
wisselwoning.

Gebruik wisselwoning

Verhuisperiode
U krijgt 14 dagen voor de startdatum van de
aanpak van uw woning de sleutels. Nadat
de woning aangepakt is, krijgt u 28 dagen
verhuistijd. Via de nieuwsbrieven houden wij
u op de hoogte over de planning. Bovendien
hoort u tijdig van de bewonersbegeleider(s) uw
verhuisperiode.

• De wisselwoning is verwarmd. Voor de
wisselwoningen waar geen verwarming
aanwezig is, zorgt Rochdale voor een
gashaard en verwarming van de woning.
Dit kan anders zijn dan wat u in uw huidige
woning heeft. Verbruikskosten worden
verrekend;
• De wisselwoning is gestoffeerd. Dat
houdt in dat er vinyl op de grond ligt,
gordijnen voor de ramen hangen en dat er
plafonnieres in alle ruimten aanwezig zijn;
• Douchegarnituur is aanwezig;
• De wanden, plafonds en badkamervloer
worden niet afgewerkt. Heeft een woning
meerdere wanden die een donkere of
gekke kleur hebben? Dan maakt Rochdale
deze wanden wit;
• De indeling van de wisselwoning wordt
niet gewijzigd. Daardoor kan de indeling
afwijken van de eigen woning;

Wisselwoningcontract
Uw vaste huurcontract blijft intact, als u
terugkeert op uw huidige woning. Voor het
gebruik van de wisselwoning gaat u een
tijdelijke huurovereenkomst aan met Rochdale.
De periode dat bewoners in hun wisselwoning
zitten, is naar schatting vijf tot zeven weken
plus de verhuistijd heen en terug.

Voor het gebruik van een wisselwoning gelden
de volgende afspraken:

De wisselwoningen
liggen in Jeruzalem.
Voor L1 en 2 liggen
woningen in Blok K,
de overige in Blok G
en Blok H.
• Omdat de periode waarin de bewoner
in de wisselwoning verblijft kort is,
behoudt hij zijn eigen gas-, elektriciteit- en
kabelaansluitingen. Rochdale zorgt voor
gas-, elektriciteit- en kabelaansluitingen
in de wisselwoning. Aan het begin van de
verhuizing naar de wisselwoning worden
de beginstanden opgenomen van de
eigen woning en van de wisselwoning.
Bij het verlaten van de wisselwoning
worden de eindstanden opgenomen
in beide woningen. Op basis hiervan
rekent Rochdale af met de bewoner.
Rochdale zorgt voor een aansluiting
voor tv en internet, maar niet voor een
telefoonaansluiting;
• Voor het ontvangen van post verzorgt
Rochdale postbussen in de straat;
• De wisselwoningen liggen in Jeruzalem.
Voor L1 en 2 liggen de woningen in Blok K,
de overige in Blok G en Blok H. Bewoners
die nu een bovenwoning hebben, krijgen
zo veel mogelijk een wisselwoning
boven aangeboden. Bewoners die nu een
benedenwoning hebben, krijgen zo veel
mogelijk een benedenwoning aangeboden.
Mensen die vanwege hun leeftijd of een
handicap echt een benedenwoning nodig
hebben, krijgen een benedenwoning
aangeboden. Hiervoor geldt wel
dat dit alleen kan als er voldoende
benedenwoningen beschikbaar zijn;
• Tijdens het gebruik van de wisselwoning
heeft de bewoner geen dubbele huur.
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Servicekosten
U betaalt de servicekosten die voor de
wisselwoning gelden. Wanneer deze
verschillen van uw huidige servicekosten wordt
dat aan het eind van de verbruiksperiode
verrekend met u.
Ontduplexte wisselwoning
Bij het aanbieden van een ontduplexte
wisselwoning is er meer vraag dan aanbod.
In dat geval wordt eerst op huishoudgrootte
en vervolgens op woonduur toegewezen.
De woonwens - dus als men nog niet in zo’n
woning woont maar er graag wil wonen - laten
wij buiten beschouwing. Tijdelijke huisvesting
in een ontduplexte wisselwoning geeft geen
recht op een gerenoveerde officieel ontduplexte
woning.
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6.2 Doorschuiven
De renovatie van JKL gebeurt per woonblok.
Omdat niet alle woningen in elk blok allemaal
regulier verhuurd zijn, is ‘doorschuiven’
mogelijk. Hieronder leest u meer hierover.
Wat is ‘doorschuiven’?
U verlaat uw te renoveren woning in JKL en
verhuist direct naar een gerenoveerde, vrije
woning elders in blok J, K of L. Een ‘vrije
woning’ is een woning waar a) geen ‘vaste
huurder’ terugkeert en b) niet (meer) als
wisselwoning nodig is.
Wat is de huur van een doorschuifwoning?
Als u vanuit JKL doorschuift naar een andere
woning in JKL betaalt u alleen uw huidige huur
plus de huurverhoging van het project (zie
hoofdstuk 7).

6.2.1 Interessemelding
Let op:
Uw interesse moet schriftelijk gemeld
worden via het ‘huisvestingsformulier’
formulier dat u pas opstuurt nadat u de
definitieve brochure heeft ontvangen.

Het doorschuiven naar een woning in een fase
na de uwe (zie bijlage 3) raden wij af: u moet
dan sowieso naar een wisselwoning verhuizen
en dubbel zo lang.
Tot wanneer kan ik mijn interesse
aanpassen?
Totdat u uw akkoordverklaring en ‘huisvestingsformulier’ aan ons opstuurt. De uiterste datum
hiervoor is 15 juli. Als u daarna nog kiest
voor doorschuiven kan het zijn dat er geen
keuzevrijheid meer is.

6.2.2. Beschikbaarheid
In bijlage 4 kunt u zien welke woningen
er op dit moment beschikbaar zijn. Op het
‘huisvestingsformulier’ kunt u drie voorkeuren
opgeven, gericht op een fase, type of specifiek
adres. Aan de hand van vraag en aanbod en
onderstaande toewijzingsvolgorde doen wij
u een aanbod dat zo goed mogelijk bij uw
voorkeur(en) past.
De beschikbaarheid van een doorschuifwoning
is gekoppeld aan de bouwvolgorde en de
planningen van de bouw en herhuisvesting.
De woning die u achterlaat biedt geen garantie
op hetzelfde type doorschuifwoning.

6.2.3 Toewijzing
Wij weten niet op voorhand wat de wensen,
mogelijkheden en kandidatenprofielen zijn.
Zodoende kan het gebeuren dat u een
doorschuifwoning van uw tweede of derde
voorkeur toegewezen krijgt. Wij vragen uw
begrip hiervoor.

Toewijzingsvolgorde
• De kandidaat die als eerste zijn woning moet
verlaten (zie fasering in Bijlage 3), gaat voor
op degene die later pas moet verhuizen;
• Bij kandidaten met dezelfde vertrekdatum,
gaat degene met de langste woonduur voor.
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Op het ‘huisvestingsformulier’ mag u drie
voorkeuren voor een
doorschuifwoning
opgeven.

Procedure
Om woningen te kunnen toewijzen die
daadwerkelijk beschikbaar zijn, moeten wij
eerst weten welke woningen dit zijn. De
procedure loopt als volgt:

1. 	De belangstellenden vanuit JKL
Let op:
Er is meer vraag naar officieel ontduplexte
woningen dan er aanbod is in JKL en zoals
eerder aangegeven gaat Rochdale geen
extra woningen ontduplexen. Daarom zien
wij weinig tot geen kans op een officieel
ontduplexte doorschuifwoning voor u als u
niet al in JKL in zo’n woning woont.

melden zich schriftelijk (via het
‘huisvestingsformulier’);
2. 	Rochdale wijst op basis van vraag en
aanbod de beschikbare woningen toe;
3. 	Er worden individuele
plaatsingsgesprekken gehouden met
degene uit JKL die geplaatst kunnen
worden. Als u kiest voor doorschuiven,
hoort u tijdens het gesprek het aanbod.
4. U maakt uw keuze.
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Tot wanneer kan ik het aanbod aanpassen?
U krijgt na het eerste individuele gesprek (het
plaatsingsgesprek) het aanbod op papier.
Daarbij wordt een reactietermijn gesteld.
In die periode kunt u accepteren of weigeren.
Als u weigert, gaan wij ervan uit dat u na de
renovatie teruggaat naar uw huidige woning
of met uw stadsvernieuwingsurgentie verhuist
naar elders voordat de renovatie aan uw
woning start.
Woonduur vervalt
Als u doorschuift, gaat u een nieuw
huurcontract aan en vervalt uw huidige
woonduur. Het is namelijk juridisch niet
mogelijk om het over te zetten naar uw nieuwe
huurcontract en de regeling bij WoningNet om
een paar jaar uw oude woonduur te gebruiken
tijdens het zoeken naar een nieuwe woning (na
het doorschuiven) stopt per 1 juli 2017.

6.3 Vertrek uit JKL met
stadsvernieuwingsurgentie
De derde herhuisvestingsoptie is vertrek uit
JKL met uw stadsvernieuwingsurgentie. In het
Sociaal Plan leest u daarover meer.

6.4 Lege oplevering van uw
woning
Wanneer u uw woning verlaat moet deze
helemaal leeg zijn. Gelet op de aard van
werkzaamheden kan Rochdale noch de
aannemer garantie bieden dat er geen
beschadiging aan en/of diefstal ontstaan van/
aan achtergebleven inboedel, vloer en/of
afwerking, hoe zorgvuldig en integer er ook
gewerkt wordt. Laat u toch iets achter ondanks
dit advies, dan is dit altijd en volledig op uw
eigen risico.

WMO-voorzieningen

Doordat u de woning leeg moet achterlaten,
is de kans groot dat u na de renovatie nieuwe
vloerbekleding neemt. Ter verduidelijking merken
wij op dat Rochdale geen nieuwe vloerafwerking
verzorgt; dit is aan uzelf. Voordat u harde
vloerbedekking (zeil, laminaat, pvc-vloeren en
parket) wilt gaan leggen, moet u altijd eerst vooraf
toestemming van Rochdale hebben. Dit vraagt u
schriftelijk aan. Plavuizen, andere steenachtige
vloeren en gietvloeren zijn nooit toegestaan.

6.5 Hulp bij herhuisvesting
Wij begrijpen dat de aankomende gebeurtenissen
ingrijpend kunnen zijn en er komt veel op u af
rond uw herhuisvesting. Voor veel zaken ligt
het initiatief en uitvoering bij u, maar Rochdale
heeft twee bewonersbegeleiders ingezet voor de
projecten in Jeruzalem om u te ondersteunen.

6.5.1 Werkzaamheden door u zelf
Daarbij moet u denken aan opruimen, (eventueel)
zoeken bij WoningNet, in- en uitpakken
van te verhuizen spullen, eventueel koken,
huishoudelijke hulp et cetera.
Ook moet u er rekening mee houden dat het
opknappen van uw woning na renovatie uw eigen
verantwoordelijkheid is. In de uitvoeringsplanning
proberen wij u hiervoor zoveel mogelijk tijd te
geven.

6.5.2 Bewonersbegeleiders
De bewonersbegeleiders kunnen u helpen
of verder verwijzen bij veel verhuiszaken en
-vragen. Ook kunnen zij u wegwijs maken op
WoningNet als u een sociale huurwoning buiten
Jeruzalem wilt zoeken. Voor u reageren op
WoningNet kan ook; bespreek dat vooral met
hen.

Rochdale zorgt ervoor dat benodigde
WMO-voorzieningen in uw huidige woning
(zoals een douchestoeltje of beugels bij
het toilet) ook in uw wisselwoning worden
geplaatst

6.5.3 Diensten
Onderstaande informatie is overgenomen uit
hoofdstuk 8 van het Sociaal Plan (versie 2016):
De bewonerscommissie en Rochdale hebben
aanvullende afspraken gemaakt over extra
diensten:
Klussendienst
Voor ieder huishouden is een klussendienst
beschikbaar. Rochdale betaalt hierbij twee uur
(doorschuifwoning) of vier uur (wisselwoning).
De werkzaamheden die de klussendienst
kan verrichten zijn het monteren/demonteren
van meubels en het ophangen van klokken,
schilderijen en foto’s.
Klussendiensten voor meer dan genoemde tijd
zijn voor rekening van de huurder.
Verhuisdiensten
Bewoners kunnen gebruikmaken van een
verhuisservice. Rochdale biedt de volgende
mogelijkheden:
• Opslag van een deel van uw huisraad bij
Shurgard. Rochdale geeft een korting van
20% op de totale kosten hiervan, met een
maximum van € 50,-.
• Een volledige verhuizing naar en van de
wisselwoning en daarbij, naar wens, opslag of
afvoer van goederen die u tijdelijk niet nodig
heeft of die definitief weg mogen. U krijgt van
Rochdale een korting van 20% op de totale
kosten hiervan, met een maximum van
€ 250,-. Hierbij is AA Verhuizers gekozen.
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7. Financiën
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Door de renovatie krijgt u een woning
met voorzieningen die uw woonkwaliteit
en wooncomfort verbeteren. Belangrijke
maatregelen daarvoor zijn het beter
isoleren van het gebouw en de nieuwe
verwarmingsinstallatie waardoor het
energielabel verbetert.

7.1 Huurverhoging project
Als verhuurder mogen wij alleen een
huurverhoging vragen voor een zogeheten
‘geriefsverbetering’. In dit project zijn dat
onderstaande werkzaamheden:
• Vernieuwen en/of uitbreiden badkamer/toilet;
• Aanbrengen isolatie op bestaand dak;
• Aanbrengen dubbele beglazing (HR++);
• Plaatsen ventilatieroosters;
• Aanbrengen nieuw gipsplafond (geluidswering
en brandwerendheid);
• Aanbrengen individuele cv-installatie;
• Aanbrengen individuele mechanische
ventilatie;
Elk woningtype heeft een eigen vertaling
van het renovatiepakket. Daarom is de
huurverhoging per woningtype verschillend:

Voor de benedenwoning bedraagt de
huurverhoging € 42,88 per maand.
Voor de bovenwoning bedraagt de
huurverhoging € 36,02 per maand.
Voor de ontduplexte woning bedraagt de
huurverhoging € 51,11 per maand.

Deze huurverhoging betreft uw maximale
huurverhoging per maand. Als u al een
onderdeel van het renovatieplan heeft en die
kunt behouden, wordt de huurverhoging daar
op aangepast.

Let op:
Als u met een wisselwoningcontract in JKL
woont, bespreken wij met u in een individueel
gesprek (zie paragraaf 8.1.5) uw overgang naar
een huurcontract voor onbepaalde tijd voor
een woning in JKL. Daarbij hoort een nieuw
huurcontract en nieuwe huurprijs.
Huurverhoging en huurtoeslag
De genoemde huurverhoging wordt bij uw
huidige huur opgeteld na oplevering van de
gerenoveerde woning. Als u huurtoeslag
ontvangt, wordt de toeslag berekend over uw
huurprijs plus deze huurverhoging.
Jaarlijkse huurverhogingsronde
Momenteel is uw huur ‘bevroren’ (er is geen
jaarlijkse huurverhoging). Na de renovatie van
uw woning is hiervoor geen aanleiding meer,
dus wordt de huur ‘ontdooit’.
Als u terugkeert op uw huidige woning, wordt
de genoemde huurverhoging bij uw huidige
huur opgeteld. Dit nieuwe maandbedrag
gaat vervolgens mee in de jaarlijkse
huurverhogingsronde. Als u doorschuift gaat u
met die betreffende huur na ‘ontdooien’ mee in
de jaarlijkse ronde.

Als u huurtoeslag
ontvangt, wordt de
toeslag berekend
over uw huurprijs
plus deze huurverhoging.

7.2 Huur en servicekosten na
renovatie
Verhuisbeweging
Als u kiest voor terugkeer op uw huidige woning
of ‘doorschuiven’ betaalt u naast uw huidige
huur alleen deze huurverhoging en aanpassing
van de servicekosten.
Als u verhuist naar een huurwoning buiten
Jeruzalem moet u rekening houden met een
hogere nieuwe huur.
Servicekosten
Door de renovatie worden de servicekosten
aangepast:
• CV: Vanwege de aanleg van de individuele
cv-ketel verdwijnen de servicekosten
‘service-onderhoud geiser/boiler/gaskachel’
van ongeveer € 5- tot € 12 per maand (peil
1-7-2015). In de plaats ervan komt ’24-uurs
storingsdienst cv-installatie. Deze post is
momenteel ongeveer € 2,50 per maand.
• Ventilatie: Door plaatsing van de
individuele mechanische ventilatie komen
de servicekosten ‘24uurs storingsdienst
mv-installatie’ bij uw servicekosten. Die post is
momenteel ongeveer € 1,35 per maand.
Pas na vaststelling van uw individuele
renovatieovereenkomst kunnen wij voor u
specifiek de servicekosten vaststellen.
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7.3 Tegemoetkoming in verhuisen herinrichtingskosten
Omdat de renovatie in onbewoonde
staat wordt uitgevoerd, komt u in
aanmerking voor een ’tegemoetkoming
in de verhuis- en herinrichtingskosten’
(ook wel ‘verhuiskostenvergoeding’). De
tegemoetkoming bedraagt € 5.892,- (peil 2016)
per vast huishouden (het bedrag wordt door
de Amsterdamse corporaties afgerond naar
€ 5.900,-). Uw recht op de tegemoetkoming
geldt vanaf 1 juli 2015 tot oplevering van uw
gerenoveerde woning. Als u uit JKL verhuist,
geldt het tot op de dag dat u de laatste
huurpenning betaalt voor uw JKL-woning.
De tegemoetkoming wordt uitgekeerd
als volgt:
Wisselwoning
Naar wisselwoning
€ 500,Terug naar gerenoveerde woning
€ 4.900,Na correcte teruggave wisselwoning € 500,Doorschuifwoning
na ondertekening voorovereenkomst € 4.500,Nadat u uw huidige, te renoveren
woning opgeleverd heeft
€ 1.400,Verhuizen uit JKL
Bij huuropzegging
Na correcte eindoplevering

€ 4.500,€ 1.400,-

Meerwerk en een eventuele huurachterstand
verrekenen wij met de verhuisvergoeding.
De vergoeding wordt eenmalig verstrekt; u
ontvangt geen extra vergoeding omdat u een
wisselwoning betrekt.
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7.4 Huurtoeslag of huurgewenning
Huurtoeslag
Als uw bruto-huishoudinkomen per jaar lager dan een bepaald bedrag is, komt u
in aanmerking voor huurtoeslag. Deze grenzen (peil 2016) zijn:

Eenpersoonshuishouden
Leeftijd

Huur 				Jaarinkomen

18-23 jaar

€ 231,87 tot € 409,92		

max. € 22.100,-

23 – AOW

€ 231,87 tot € 710,68		

max. € 22.100,-

AOW-ouder

€ 231,87 tot € 710,68		

max. € 22.100,-

Twee- of meerpersoonshuishouden
Leeftijd

Huur 				Jaarinkomen

18-23 jaar

€ 231,87 tot € 409,92		

max. € 30.000,-

23 – AOW

€ 231,87 tot € 710,68		

max. € 30.000,-

AOW-ouder

€ 231,87 tot € 710,68		

max. € 30.050,-

Let op! Dit
inkomen is de
optelsom van
uw inkomen
en -indien van
toepassing- dat
van uw partner.

41

Let op! Bij het berekenen of u in aanmerking
kunt komen voor huurtoeslag, wordt uw
vermogen (boven een bepaald bedrag)
meegerekend voor een bepaald percentage.
Vermogensvrijstelling per persoon,
ongeacht leeftijd: € 24.437,(peildatum 01-01-2016)
Let op: u krijgt nooit het gehele
huurbedrag terug via de huurtoeslag.
Op www.toeslagen.nl kunt u een
proefberekening (laten) maken om te zien
hoeveel huurtoeslag u zou kunnen krijgen bij
een bepaalde huur en servicekosten. Let op:
huurtoeslag moet u zelf, via de Belastingdienst,
aanvragen.
Huurgewenning
Is uw huishoudinkomen hoger dan de
huurtoeslaggrens maar lager dan € 42.316,(peil 2015) en is de huurverhoging meer dan
€ 50,- per maand? Dan kunt u bij Rochdale
huurgewenning aanvragen. Dit is een regeling
waarbij u drie jaar lang een deel van het
verschil tussen uw oude en nieuwe huur van
Rochdale krijgt.

Deze bijdrage betreft een percentage van
maximaal € 130,- huurverhoging per maand.
De regeling duurt drie jaar en bedraagt
maximaal € 2.350,- in totaal. Bij een hogere
huurverhoging wordt u geacht de huurverhoging
boven de € 180,- (50+130) zelf op te brengen.
Huurgewenning moet u zelf bij Rochdale
aanvragen. Uw schriftelijke aanvraag (binnen
zes maanden na uw verhuizing) beantwoorden
wij, afhankelijk van uw inkomen, huur en
huurverhoging, met een acceptatie of afwijzing.
In het eerste geval wordt de specifieke
berekening erbij vermeld.
Op pagina 19 van het Sociaal Plan (update
maart 2016) leest u meer over huurtoeslag en
huurgewenning.

8. Instemming
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8.1.2 ‘Proefwoningen’
Omdat de renovatie naast onderhoud
ook verbeteringen (ofwel ‘aanpassingen
van het gehuurde’) bevat, hebben wij uw
individuele instemming nodig. Eerst vragen
wij met het ‘projectvoorstel’ of u ermee
instemt dat het voorstel de basis is voor het
gehele project.

Om u een goed beeld te geven van de nieuwe
situatie zijn de woningen Korteweghof 7hs
en 7-1 gerenoveerd als proefwoningen. Hier
kunt u zien hoe het renovatieplan er in een
duplexwoning uitziet. In deze proefwoningen
is uitgegaan van het standaardplan. Waar uw
woning daarvan afwijkt, bespreken we met u in
een individueel gesprek (zie 8.1.5).

8.1.3 Achterbanraadpleging door
projectcommissie
Zodra daarop meer dan 70% van de groep
‘vaste huurders’ van JKL hun akkoord gegeven
heeft, gaan wij met alle individuele ‘vaste
huurders’ de uitwerking op hun woningen
bespreken. In dit hoofdstuk leest u meer
over het projectvoorstel, maar eerst over het
instemmingsproces.

8.1 Proces
8.1.1 Informatiebijeenkomsten
Een van de belangrijkste stappen rond het
renovatieproject is het geven van informatie.
Daarom heeft u deze informatiebrochure
gekregen en waren er midden april
openstellingen van de proefwoningen en
inloopbijeenkomsten in de Koningskerk.

De projectcommissie JKL adviseert Rochdale
over het renovatieplan. Daarvoor heeft zij
via de Woonbond een achterbanraadpleging
gehouden om uw reactie mee te kunnen nemen
in hun adviezen.

8.1.4 Akkoordverklaring
Bij de informatiebrochure heeft een akkoordverklaring gekregen. Hierop geeft u aan of u
wel/niet instemt met het projectvoorstel. Dat
voorstel is de samenvatting van het voornemen
om de genoemde verbeteringen en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren in het project
Heeft u nog vragen over de akkoordverklaring
of hulp nodig bij het invullen neem dan contact
met ons op. U vindt onze contactgegevens en
inloopspreekuurtijden in hoofdstuk 10.
Deadline: 15 juli 2016
Om snel uw keuzes te weten, vragen wij uw
ingevulde en ondertekende akkoordverklaring
en ‘huisvestingsformulier’ zo snel mogelijk,
maar uiterlijk 15 juli 2016, in te leveren in (de
brievenbus van) Pieter Zeemanlaan 12hs.
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Individuele situatie en akkoordverklaring
Het kan zijn dat u een onderdeel van het
renovatievoorstel voor u niet van toepassing
is. Uw individuele situatie komt in een latere
processtap ter sprake (zie paragraaf 8.1.5).
70% instemming
Zodra 70% of meer van de groep ‘vaste
huurders’ uit de blokken JKL instemt met het
renovatievoorstel, zijn wij volgens de Huurwet
gemachtigd om de werkzaamheden voor alle
‘vaste huurders’ uit te voeren. Bij het bereiken
van deze mijlpaal informeren wij u schriftelijk.

8.1.5 Individuele gesprekken
Zodra wij meer dan 70% instemming hebben
en de bezuinigingswijzer gemaakt is, starten
individuele huisbezoeken.
Op dat huisbezoek bespreekt u de toegewezen
woning. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de
plattegrond en over uw herhuisvesting.
Het tweede gesprek voert u met ons in de
proefwoning. Daar kiest u de afwerkingskeuzes
en wellicht meerwerkopties (zie hoofdstuk 5).
Van het huisbezoek en uw afwerkingskeuzes
krijgt u een gespreksverslag.
‘Warme opname’
Ongeveer drie à vier weken voordat de renovatie
in uw fase begint, komen de projectopzichter
van Rochdale en de aannemer bij u langs. Zij
noteren dan de huidige staat van uw woning en
eventuele aanpassingen. U krijgt daarover te
zijner tijd een afzonderlijke uitnodiging.

8.1.6 Renovatieovereenkomst
Na de individuele gesprekken gaat
u met Rochdale een individuele
renovatieovereenkomst aan. In deze
overeenkomst staat onder meer beschreven
welke verhuisbeweging u maakt, welke huur
en servicekosten er door het projectvoorstel
ontstaan en hoe u uw woning achterlaat. In
deze overeenkomst staat ook beschreven
hoe wij met bijvoorbeeld zelfaangebrachte
voorzieningen in uw woning (zie paragraaf 8.4)
of een recent geplaatste cv-ketel omgaan.

44

8.2 Projectvoorstel
Het projectvoorstel benoemt de belangrijkste
zaken van het renovatieplan. Het
projectvoorstel bevat enkele sociale afspraken
en de financiële aspecten. Ook bevat het de
onderhoudswerkzaamheden ‘aanpassingen
van het gehuurde’. Deze laatste term heeft
betrekking op de werkzaamheden die uw
woning zo aanpassen dat wij dat alleen met
voldoende instemming mogen uitvoeren.
De ‘aanpassingen van het gehuurde’ waarvoor
wij een huurverhoging vragen zijn:
• Uitbreiding badkamer/toilet;
• Aanbrengen isolatie op bestaand dak;
• Aanbrengen dubbele beglazing (HR++);
• Plaatsen ventilatieroosters;
• Aanbrengen nieuw gipsplafond (geluidswering
en brandwerendheid);
• Aanbrengen individuele cv-installatie;
• Aanbrengen individuele mechanische
ventilatie.
De ‘aanpassingen van het gehuurde’ waarvoor
wij geen huurverhoging vragen:
• Keuze plattegrond bovenwoning c.q.
plattegrond etage ontduplexte woning;
• Vervanging kunststof puien achtergevel door
houten puien;
• Verwijdering ‘vaste kast(en)’;
• Verwijdering schouw en dichtzetten
afvoerkanaal;
• Aanpak tuinen.
De onderhoudswerkzaamheden (geen
huurverhoging) zijn:

• plaatsing nieuw keukenblok;
• vernieuwing leidingwerk voor gas, water,
elektra en riolering;
• gevelonderhoud;
• vernieuwing bestaande houten kozijnen;
• vernieuwing dakbedekking;
• controle trap en vloeren;
• vervanging verlaagd plafond bovenwoning c.q.
eerste etage ontduplexte woning;
• aanpak bestrating voortuin (met bestaande
tegels) en achtertuin;
• aanpak vloer en hekwerk balkon;
• deur meterkast bovenwoning;
Financieel
Voor de benedenwoning bedraagt de
huurverhoging € 42,88 per maand.
Voor de bovenwoning bedraagt de
huurverhoging € 36,02 per maand.
Voor de ontduplexte woning bedraagt de
huurverhoging € 51,11 per maand.
Aanpassing van de servicekosten zoals
beschreven in paragraaf 7.2.
Sociaal
De sociale afspraken zijn:
• een verhuiskostenvergoeding à € 5.900,00
(peil 2016);
• het gebruik van een gestoffeerde
wisselwoning indien gewenst;
• aanvullend –indien gewenst- tweemaal twee
uur verhuishulp, maximaal € 50,- korting bij
opslag bij Shurgard en 20% korting (maximaal
€ 250,-) op een verhuizing via AA Verhuizers.
• begeleiding door Rochdale bij herhuisvesting
volgens het Herhuisvestingsplan en
• afsluiten renovatieovereenkomst (individueel).

Als u al een
cv-installatie heeft,
wordt tijdens de
technische opname
gecontroleerd of
deze behouden
kan worden.
8.4 Zelfaangebrachte
voorzieningen (ZAV)
Een zelfaangebrachte voorziening (ZAV) is
bijvoorbeeld een door u geplaatste keuken,
keukenkastje of plafondafwerking. Ook een
douchecabine, steunen, grepen en andere
gemonteerde hulpmiddelen vallen hier onder.
Het is mogelijk dat uw zelfaangebrachte
voorziening door de renovatie tijdelijk verwijderd
moet worden.
Toestemming en verantwoordelijkheid
Als u een ZAV wilt behouden, vragen wij u de
schriftelijke instemming die u daarvoor van
Rochdale (of een van de voorgangers) heeft
ontvangen. Als u de ZAV wilt behouden en dat
kan ondanks de werkzaamheden, zijn er twee
opties:

8.3 Al cv-installatie aanwezig

1. 	wanneer u de schriftelijke instemming wel

Wij gaan in het standaardrenovatievoorstel
ervan uit dat er geen cv-installatie in uw woning
aanwezig is. Maar als u al wel een cv-installatie
heeft, is tijdens de technische opname
gecontroleerd of deze behouden kan worden
of vervangen moet worden. Deze uitkomst
en de invloed ervan op de huurverhoging en
servicekosten bespreken wij met u op het
individuele gesprek

kunt overhandigen, is het behoud van de
ZAV een verantwoordelijkheid van Rochdale
of;
2.	wanneer u de schriftelijke instemming niet
kunt overhandigen, is het behoud van de
ZAV een taak van Rochdale, maar uw
verantwoordelijkheid.
Als de ZAV niet behouden kan blijven door
de werkzaamheden, dan moet u de ZAV voor
de start van de renovatie aan uw woning
verwijderen.
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9. Planning
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De uitvoering van de renovatie start met
de overdracht van het eerste blok lege
woningen.

9.1 Planning van nu tot uitvoering
Tussen het verspreiden van deze
informatiebrochure en de start van de renovatie
zitten onderstaande activiteiten:
• Informatiebijeenkomst(en)
→ 11 tot en met 14 april 2016
• Openstelling proefwoning(en)
→ 11 tot en met 14 april 2016
• Achterbanraadpleging en advisering
door projectcommissie
→ 11 april tot 27 mei 2016
• Reactietermijn individuele akkoordverklaring
→ week 27 + 28
• Herinnering en 70% vaststellen
→ week 28
• Puzzel toewijzingen
→ week 29
• Individuele gesprekken
→ vanaf week 29
• Start wisselwoningen realiseren
→ vanaf 22 augustus
• Start herhuisvesting
→ vanaf midden september

Let op!
Geef zo snel mogelijk door of u met
vakantie gaat. Zo ja, laat graag weten
wanneer u op vakantie bent tijdens
bovenstaande data en uw eigen
renovatiefase (zie bijlage 3b).

9.2 Planning van uitvoering tot
nazorg
De uitvoering van de renovatie start met de
overdracht van het eerste blok lege woningen
en stopt nadat de laatste, gerenoveerde woning
weer is opgeleverd aan de ‘vaste huurder’.
Daarna is er nog een periode van drie maanden
voor eventuele nazorg. Deze nazorg telt vanaf
de opleverdatum van uw woning.
Fasering
Zoals aangegeven wordt de renovatie in
dertien fasen uitgevoerd. In bijlage 3 leest u in
welke bouwfase en in welke uitplaatsingsfase
u woont. Wanneer de planning concreter
is, informeren wij u via nieuwsbrieven en
informatie op het inloopspreekuur.
Per fase duren de werkzaamheden ongeveer
vijf tot zeven weken. Daarbij moet u dan voor
uzelf nog zes weken verhuistijd optellen: twee
vooraf en vier achteraf.

10. Vragen

11. Sociaal Plan
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Uw bewonersbegeleiders bij Rochdale
zijn Marc Essenberg en Ber Maas. Voor
al uw vragen over de werkzaamheden,
uw wisselwoning, verhuizingen en
vergoedingen kunt u bij hen terecht.

Eind 2008, begin 2009 heeft Rochdale met
De Key, Stadsdeel Oost en de toenmalige
bewonerscommissies een Sociaal Plan
opgesteld voor de wijkvernieuwing
Jeruzalem.

Bereikbaarheid
Marc Essenberg is bereikbaar via
06 2825 9248 en messenberg@rochdale.nl.
Ber Maas is bereikbaar via
06 2973 1030 en bmaas@rochdale.nl

In het Sociaal Plan zijn afspraken vastgelegd
over bijvoorbeeld de informatiestromen,
peildatum, herhuisvesting en
toewijzingsvolgorde.

Inloopspreekuur
Op dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00
uur en op donderdagmiddag van 14.00 uur tot
16.00 uur is er een inloopspreekuur op Pieter
Zeemanlaan 12hs. U kunt hier zonder afspraak
binnenlopen met uw vragen en/opmerkingen
over renovatiezaken.

In de afgelopen zeven jaar is een aantal
regelingen gewijzigd of vervallen. Daarom heeft
de huidige bewonerscommissie het Sociaal
Plan samen met Rochdale geactualiseerd en
aangevuld. Los van deze informatiebrochure
ontvangt u binnenkort / heeft u onlangs het
geactualiseerde Sociaal Plan ontvangen.

12. Interim-beheerplan
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Vanwege de renovatie- en sloop-/
nieuwbouwwerkzaamheden en
bijbehorende verhuisbewegingen in de
wijk Jeruzalem ontstaat er de komende
jaren hinder voor de bewoners.

worden. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld
cv storingen en lekkages. De uitvoering van het
onderhoud is afgestemd op de projectmatige
aanpak van de woning. Grote zaken zoals
schilderwerk of grote ingrepen worden niet
meer uitgevoerd.

Veilig
Dit onderdeel bestaat uit twee delen: enerzijds
gaat het over het gevoel van veiligheid voor de
bewoners, anderzijds over de fysieke veiligheid.
Hoewel overlast niet geheel te voorkomen is,
proberen wij met de maatregelen in dit interimbeheerplan de overlast voor de omgeving en
haar bewoners zoveel mogelijk te beperken.
Dit interim-beheerplan beschrijft randvoorwaarden voor het interim-beheer rond alle
werkzaamheden in deze buurt. Het omvat vier
aandachtgebieden: schoon, heel, veilig en
leeg. Hieronder worden die aandachtsgebieden
beschreven.

12.1 Woningen
Schoon
Het is wenselijk dat u uw te renoveren woning
schoon achterlaat. Daarentegen betekent de
renovatie dat uw woning niet schoon blijft. De
aannemer levert uw woning gestofzuigd op,
waarbij badkamer en keukenblok nat gereinigd
zijn en de ramen (tweezijdig) gelapt.

Heel
Ook al is een renovatie- of sloopplan in
voorbereiding, dit mag niet betekenen dat er
minder dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd.
Reparatieverzoeken kunnen nog steeds gedaan

Een gevoel van onveiligheid ontstaat bij
bewoners bij als ze het gevoel hebben dat de
buurt verloederd. Dit gaan wij tegen door er
onder andere voor te zorgen dat grofvuil tijdig
wordt opgehaald maar ook door tijdens de
verhuis- en renovatieperiodes de wijkbeheerder
vaker in de wijk aanwezig te laten zijn.
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Lege woning
Bij het verlaten van de te renoveren
woning, omdat u naar uw wisselwoning of
doorschuifwoning verhuist, moet de woning
geheel leeg zijn.
Gelet op de aard van werkzaamheden kan
Rochdale noch de aannemer garantie bieden
dat er geen beschadiging aan en/of diefstal
ontstaan van/aan achtergebleven inboedel,
vloer en/of afwerking, hoe zorgvuldig en integer
er ook gewerkt wordt. Laat u toch iets achter
ondanks dit advies, dan is dit altijd en volledig
op uw eigen risico.
Beheer lege woningen
Om het veiligheidsgevoel te versterken, is
het belangrijk om leegstand (daar waar nog
niet gewerkt wordt) te voorkomen. Daarom

heeft Rochdale afspraken gemaakt met
leegstandsbeheerder Alvast, onder meer
dat de nieuwe tijdelijke, bewoner direct de
sleutels ontvangt zodra de oude, vertrekkende,
bewoner ze inlevert. De afspraken met externe
verhuurpartijen worden gemaakt door de
manager Woonservice. Woonservice houdt
in de gaten of er woningen leeg staan en of
woningen niet uit de vergunning lopen.
Leegstandsbeheer voor de renovatie
Voorafgaand aan de renovatie is
Rochdale overgegaan tot verhuur van
woningen op basis van de Leegstandswet.
Met leegstandsbeheerder Alvast is
overeengekomen dat zij bewoners levert voor
de woningen die bij Rochdale vrijkomen na
verhuizing van een reguliere bewoner.
Als woningen niet meer tijdelijk verhuurd
kunnen worden (korter dan 6 maanden) en
als het ook via anti-kraak niet meer lukt om
de woningen te verhuren, dan worden de
woningen onbewoonbaar gemaakt om kraak
te voorkomen. Dit onbewoonbaar maken is
maatwerk en kan bijvoorbeeld het beplaten
van ramen en deuren zijn, maar ook het slopen
van aansluitingen en sanitair in de betreffende
woning(en).
Leegstandsbeheer tijdens de renovatie.
Er is een periode waarin de renovatiewoning
niet bewoond is.
• Tot aan oplevering door de huurder van de te
renoveren woning is het leegstandsbeheer de
huurdersverantwoordelijkheid;
• Het beheer van de woning tussen oplevering
van huurder en overdracht aan aannemer, is
de verantwoordelijkheid van Rochdale;
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• Tussen de oplevering en start van
de werkzaamheden is het beheer de
verantwoordelijkheid van de aannemer. Hij
zal hiertoe zo spoedig mogelijk de betreffende
woning(en) omhekken en onklaar maken;
• Tussen oplevering van de gerenoveerde
woning en overdracht aan de huurder, is het
beheer ervan de verantwoordelijkheid van
Rochdale;
• Vanaf overdracht aan de huurder, is het
beheer van de gerenoveerde woning weer
huurdersverantwoordelijkheid.

12.2 Openbare ruimte
Schoon
Afvalcontainers
Het is te verwachten dat er tijdens de
periode(s) van uithuizing naar wisselwoningen
en verhuisbewegingen van bewoners die
verhuizen naar elders, meer en vaker grofvuil
op straat wordt geplaatst.

Met stadsdeel Oost zijn
in geval van grotere
verhuisbewegingen
afspraken gemaakt
over het ophalen van
grofvuil. De plekken
en momenten van
plaatsing worden per
fase bepaald.
Voor stadsdeel Oost gelden de volgende regels
voor het aanbieden van grofvuil:
Grof vuil
Stadsdeel Oost heeft vaste ophaaldagen voor
grofvuil. Het grofvuil wordt gratis opgehaald.
Welke dag dat in uw buurt is kunt u opzoeken in
een van de afvalwijzers rechts op deze pagina.

Met stadsdeel Oost zijn in geval van grotere
verhuisbewegingen afspraken gemaakt over
het ophalen van grofvuil. De plekken en
momenten van plaatsing worden per fase
bepaald.

Buiten zetten: waar en wanneer?
Bewoners mogen hun grofvuil de avond vóór
de ophaaldag vanaf 21.00 uur buiten zetten. Op
de ophaaldag moet het grofvuil om 07.30 uur ‘s
ochtends buiten staan. Het grofvuil moet voor
de woning aan de rand van de stoep worden
gezet. Het grofvuil mag niet op of rondom de
ondergrondse containers worden geplaatst,
anders kunnen die niet meer geleegd worden.

Ook de openbare ruimte moet schoon,
heel en veilig zijn. In het verlengde van de
woningaanpak, pakt stadsdeel Oost de
openbare ruimte aan. Het is daarin belangrijk
dat bewoners hun (grof)vuil goed aanbieden.
Rochdale informeert bewoners over de manier
waarop ze het (grof)vuil kunnen aanbieden.
Het is de verantwoordelijkheid van bewoners
om het ook volgens die regels aan te bieden.

Wat mag er bij het grofvuil?
Onder grofvuil valt afgedankte meubels, tapijt,
matrassen, piepschuim, kartonnen dozen,
huishoudelijke apparatuur: van koelkast tot tv.
Takken, hout, snoeiafval of ander groen mag in
stadsdeel Oost wel bij het grofvuil neer gezet
worden. Er moeten dan wel bundels worden
gemaakt met een lengte van maximaal 1,5
meter.
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Dit mag niet bij het grofvuil:
• Fietsen
• Bouw- en sloopafval, zoals puin. Stadsdeel
Oost haalt geen bouw- en sloopafval op.
Bewoners moeten een particuliere inzamelaar
bellen of het bouw- en sloopafval zelf naar
een afvalpunt brengen.
• Klein chemisch afval, zoals lege verfpotten of
batterijen.
• Asbest
• Tuinafval, zoals zand en (tuin)aarde.
Twijfelt u of uw afval grofvuil is? Kijk dan op
www.afvalscheidingswijzer.nl.
Meubels en apparaten waar bewoners vanaf
willen, kunnen voor een ander nog goed
bruikbaar zijn. In plaats van ze bij het grofvuil
te zetten kunnen bewoners ze ook naar een
kringloopwinkel brengen. Adressen staan
op www.kringloopwinkels.nl. Ook bij de zes
Afvalpunten kunnen dingen worden ingeleverd
voor hergebruik.

klokken gebruikt u het formulier
Melding openbare verlichting.
• met uw smartphone via de app “Verbeter
de buurt”

Veilig
Een gevoel van onveiligheid ontstaat bij
bewoners bij als ze het gevoel hebben dat de
buurt verloederd. Dit gaan wij tegen door er
onder andere voor te zorgen dat grofvuil tijdig
wordt opgehaald maar ook door tijdens de
verhuis- en renovatieperiodes de wijkbeheerder
vaker in de wijk aanwezig te laten zijn. Meer
leest u in paragraaf 12.3.

12.3 BLVC
In een ´BLVC´-plan worden zaken rond
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en
Communicatie benoemd. In deze paragraaf
worden deze zaken vanuit het gemeentelijk
plan en het plan van aanpak van de aannemer
belicht.

Heel

12.3.1 Bereikbaarheid

Als bewoners op straat iets zien dat
opgeruimd of gemaakt moet worden dan
kunnen bewoners dit doorgeven aan de
gemeente.

Vanuit stadsdeel
• De tijdelijke omleidingen, bebordingen en
bebakening in de openbare ruimte wordt
aangebracht door het stadsdeel;
• Inzet en toepassen omleidingroutes;
• Brievenbussen TNT Post
moeten bereikbaar blijven
voor voetgangers;

Bewoners kunnen dit direct melden op de
volgende manier:
• telefonisch via 14 020, het informatienummer
van de gemeente (op werkdagen van 08.00
tot 18.00 uur, voor meldingen overlast van
horeca/bedrijven 24 uur per dag bereikbaar,
lokaal tarief).
• online met het formulier Meldingen Openbare
Ruimte. let op: voor openbare verlichting en
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Vanuit aannemer
• Bouwplaatsbeheerder begeleidt bouwverkeer
met een vaste aanrij- en vertrekroute;
• Maximale snelheid bouwverkeer is maximaal
15 kilometer per uur;
• Eén centraal ‘ketenpark’ (opslag, schaft,
kantoor) op groenstrook langs Van ‘t Hofflaan.
• Op het ketenpark komen ook de
parkeerplaatsen voor de uitvoerders; niet op
bestaande parkeerhavens in de wijk.
• De Van ‘t Hofflaan wordt gebruikt als
eerste aanrijroute voor bouwmaterialen.
Van daar gaat het in kleinere porties via
de Pekelharingstraat naar de betreffende
bouwfase.
• Bereikbaarheid nooddiensten
Doordat alleen de brede Van ‘t Hofflaan
en Pekelharingstraat worden gebruikt door
bouwverkeer en bij aanvoer van bouwmateriaal,
zijn de straten in de blokken niet anders dan
normaal bereikbaar.

12.3.2 Leefbaarheid
Vanuit gemeente
• De te handhaven bomen dienen beschermd te
worden;
• Bouwterrein voorzien van (halfopen)
bouwhekken;
• Aannemer plaatst borden om plaatsing van
fietsen tegen bouwhekken te voorkomen, op
basis waarvan stadsdeel tot verwijdering kan
overgaan;
• Opslagdepot en ketenpark moeten voorzien
zijn van (hoge) bouwhekken;
• Het in te zetten materieel dient te worden
aangepast aan de beschikbare ruimte. Aan
het einde van de dag dient het materieel en
materiaal te worden geplaatst in een door
bouwhekken afgesloten depot;
• Aan- en afvoer van materiaal en materieel
dient te gebeuren tijdens schooluren (de tijden
dat kinderen niet buiten het schoolterrein
zijn) of anders onder begeleiding van
verkeersregelaars;
• De aannemer werkt tussen 07.00 en 16.00
uur. Nachtwerk wordt niet toegestaan en

Het ‘ketenpark’ met
bouwketen en opslag
wordt aangelegd in
de groenstrook aan
de Van ’t Hofflaan.
weekendwerk wordt zoveel mogelijk beperkt.
Hierbij dient men strikt het tijdstip van 07.00
uur te handhaven bij het gebruiken van
geluidsproducerend materieel. Deze mogen
niet eerder aangezet worden;
• Overlast van de werkzaamheden dient zoveel
mogelijk beperkt te worden. De aannemer
dient zich hierbij aan de wettelijk bepaalde
normen te houden.
• Het gebied buiten de bouwhekken wordt
door het stadsdeel geveegd en het zwerfvuil
wordt opgeruimd. Binnen de bouwhekken
wordt het zwerfvuil door de beheerder van het
bouwterrein verwijderd.
Vanuit aannemer
• Het ‘ketenpark’ met bouwketen en opslag
wordt aangelegd in de groenstrook aan de
Van ’t Hofflaan, tegenover Van ‘t Hofflaan
69-87.
• De aannemer verzorgt instructie aan
het bouwplaatspersoneel over gedrag,
bijvoorbeeld over bouwradio’s (alleen in de
woningen) en correcte kleding;
• Een bouwplaatsbeheerder wordt aangesteld
voor begeleiding van bouwverkeer en toezicht;
• Bouwhekken worden voorzien van doeken om
overdracht van stof- en vuil van bouwplaats
naar naastgelegen straat te beperken;
• De ondergrondse vuilcontainers blijven
beschikbaar;
• De bomen die gehandhaafd worden, worden
voorzien van ‘stamommanteling’ indien men
(te dicht) in de buurt ervan werkt.
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12.3.3 Veiligheid
Vanuit de gemeente
• Er dient rekening gehouden te worden met de
schooltijden,
• De aan- en afvoerroutes voor het
bouwverkeer, en de fiets-, auto- en
vrachtverkeerroutes moeten duidelijk
herkenbaar zijn.
• Aangezien het niet altijd mogelijk is om het
bouwverkeer te scheiden van het overige
verkeer, zal het bouwverkeer ondergeschikt
moeten zijn aan het overige verkeer.
• De gebruikers van de openbare ruimte zullen
tijdens de werkzaamheden minder openbare
ruimte tot hun beschikking hebben.
• Om te voorkomen dat de sociale veiligheid
niet in gedrang komt, zullen kleine donkere
hoeken en onderbroken zichtlijnen voorkomen
moeten worden.
• Ook het toepassen van de juiste bouwhekken
is erg belangrijk.
Vanuit de aannemer
• Per bouwfase zet de aannemer de woningen,
het bouwterrein en het ketenpark rondom af
met bouwhekken (voorzien van klemen en
uittil-beveiliging).
• Aanvullend wordt een elektronisch
beveiligingssysteem (camera en alarmering)
aangebracht bij het bouwterrein en het
ketenpark.
• Op de kruising Maxwellstraat-Van ‘t Hofflaan
worden tijdelijk verkeersspiegels geplaatst.
• Daarnaast zal de bouwplaatsbeheerder
ook ingezet worden om het bouwverkeer te
begeleiden bij het in- en uitrijden van de wijk
en het bouwterrein.
• De maximale snelheid wordt gesteld op 15
km/h.

Veranderingen in
werkzaamheden
worden tijdig
aangekondigd
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• Bij aan- en afvoer van bouwmateriaal zal
rekening gehouden worden met de haal- en
brengtijden van de school;
• Op plekken waar de stoep is afgezet
voor uitvoering van de renovatie worden
voetgangers via borden naar de overkant van
de straat geleid.

12.3.4 Communicatie en voorlichting
Voor succesvol interim beheer is het
verstrekken van voldoende en duidelijke
informatie essentieel. Overlast van
bouwwerkzaamheden is niet te voorkomen. Het
is daarom van belang om van te voren goed te
communiceren over de overlast die bewoners
kunnen verwachten.
Inhoud
Op het moment dat er veranderingen of
werkzaamheden plaatsvinden wordt dit tijdig
aangekondigd waarbij wordt vermeld:
• wat er gaat gebeuren;
• wanneer het gaat gebeuren;
• hoe lang het gaat duren;
• welke maatregelen worden genomen;
• wat gevolgen voor de belanghebbenden zijn;
• waar klachten kunnen worden gemeld;
• wie de betrokken partijen zijn.
Wijzen
Projectparticipatie van Rochdale is
verantwoordelijk voor tijdige en duidelijke
informatie naar de bewoners.
Verstrekken van voldoende en duidelijke
schriftelijke en mondelinge informatie kan op de
volgende manieren:
• schriftelijk via specifieke brochures
(bijvoorbeeld informatiebrochure, interim-

beheerplan bewonersversie, verhuisbrochure
et cetera) en nieuwsbrieven;
• schriftelijk via brieven over beheerszaken,
maar dit kan ook over herhuisvesting zijn;
• schriftelijk via de digitale kanalen (website,
e-mail bewonersbegeleiders Rochdale);
• mondeling via telefonische bereikbaarheid en
via de inloopspreekuren;
• de aannemer stelt een calamiteitennummer
in dat 24 uur per dag bereikbaar is. Rochdale
en de meldkamers van de hulpdiensten
ontvangen dit nummer.
School en Amsta
Midden in de wijk is de Daltonschool De Meer
gelegen. Bij werkzaamheden aan blokken J, L
en F, vooral de Van ’t Hofflaan, Daltonstraat en
Pieter Zeemanlaan, kunnen ouders, kinderen
en personeel hinder ondervinden in de rijroute
van en naar school. Zoals in paragraaf 12.3.3
wordt benoemd houdt de aannemer hier ter
dege rekening mee.
Ook de aanwezigheid van het naastgelegen
bouwketen-park van de aannemer (JKL) is
overlast mogelijk, losstaande van algemene
geluidsoverlast van de werkzaamheden.
Pal naast Blok L ligt het verzorgingshuis
Ingenhouszhof van Amsta. Bovengenoemde
overlast kan ook voor deze bewoners gelden.
In zijn Plan van Aanpak heeft de aannemer
opgenomen dat er bij deze twee ‘stakeholders’
een vast contactpersoon (wederzijds) ingesteld
wordt, die aanvullend standaard iedere twee
weken over de voortgang van het werk wordt
geïnformeerd.

✁
Bijlage 1

Akkoordverklaring
Rochdale vraagt u akkoord te gaan met de projectinformatie zoals verwoord in de Informatiebrochure
(april 2016). Deze informatie leidt tot onderstaand projectvoorstel.
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O
O

	Ja ,ik ga akkoord met het projectvoorstel
Nee, ik ga niet akkoord (Op de achterzijde is ruimte om deze keuze toe te lichten)

Ondergetekende verklaart ook kennis te hebben genomen van de geplande renovatiewerkzaamheden aan
‘JKL’ door Woningstichting Rochdale zoals verwoord in de Informatiebrochure Renovatie JKL.
Naam
Adres
Telefoonnummer
					
Datum					
Handtekening

Projectvoorstel
De ‘aanpassingen van het gehuurde’ waarvoor wij een huurverhoging vragen zijn:
• Vernieuwen en/of uitbreiding badkamer/toilet;
• Aanbrengen isolatie op bestaand dak;
• Aanbrengen dubbele beglazing (HR++);
• Plaatsen ventilatieroosters;
• Aanbrengen nieuw gipsplafond (geluidswering en brandwerendheid);
• Aanbrengen individuele cv-installatie;
• Aanbrengen individuele mechanische ventilatie.

De ‘aanpassingen van het gehuurde’ waarvoor wij geen huurverhoging vragen:
• Keuze plattegrond bovenwoning c.q. plattegrond etage ontduplexte woning;
• Vervanging kunststof puien achtergevel door houten puien;
• Verwijdering ‘vaste kast(en)’;
• Verwijdering schouw en dichtzetten afvoerkanaal;
• Aanpak tuinen.

Vóór 15 juli 2016 terugsturen aan Rochdale via de brievenbus van Pieter Zeemanlaan 12hs of het inloopspreekuur aldaar

De onderhoudswerkzaamheden (geen huurverhoging) zijn:
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• plaatsing nieuw keukenblok;
• vernieuwing leidingwerk voor gas, water, elektra en riolering;
• gevelonderhoud;
• vernieuwing bestaande houten kozijnen;
• vernieuwing dakbedekking;
• controle trap en vloeren;
• vervanging verlaagd plafond bovenwoning c.q. eerste etage ontduplexte woning;
• aanpak bestrating voortuin (met bestaande tegels) en achtertuin;
• aanpak vloer en hekwerk balkon.

Financieel
• Voor de benedenwoning bedraagt de huurverhoging € 42,88 per maand.
• Voor de bovenwoning bedraagt de huurverhoging € 36,02 per maand.
• Voor de ontduplexte woning bedraagt de huurverhoging € 51,11 per maand.
• Aanpassing van de servicekosten zoals beschreven in paragraaf 7.1.

Sociaal
De sociale afspraken zijn:
• een verhuiskostenvergoeding à € 5.900,00 (peil 2016);
• het gebruik van een gestoffeerde wisselwoning indien gewenst;
• aanvullend –indien gewenst- tweemaal twee uur verhuishulp, maximaal € 50,- korting bij opslag bij
Shurgard en 20% korting (maximaal € 250,-) op een verhuizing via AA Verhuizers.
• begeleiding door Rochdale bij herhuisvesting volgens het Herhuisvestingsplan en
• afsluiten renovatieovereenkomst (individueel).

Als u niet akkoord gaat, kunt u hieronder een toelichting geven:
					

✁
Bijlage 2

Huisvestingsformulier
Keuze verhuisbeweging
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Ik kies voor:

O
O

	terugkeren op mijn huidige adres
verhuizen uit Jeruzalem

of
of

Of indien beschikbaar:

O

	wil ik doorschuiven naar een gerenoveerde JKL-bovenwoning **

of

O

	wil ik doorschuiven naar een gerenoveerde JKL-benedenwoning **

of

O

	wil ik doorschuiven naar een gerenoveerde woning in JKL **
(geen specifieke voorkeur voor beneden- of bovenwoning)

of

O

	wil ik doorschuiven naar een samengevoegde woning **

of

** = ik weet dat er meer vraag dan aanbod is en toekenning niet gegarandeerd is.
1e voorkeur voor doorschuiven naar blok / type / adres

2e voorkeur voor doorschuiven naar blok / type / adres

3e voorkeur voor doorschuiven naar blok / type / adres

Ik weet dat dit geheel afhankelijk is beschikbaarheid, bouwvolgorde en planning van bouw en herhuisvesting.

Naam
Adres
Telefoonnummer
					
Datum					
Handtekening
Vóór 15 juli 2016 terugsturen aan Rochdale via de brievenbus van Pieter Zeemanlaan 12hs of het inloopspreekuur aldaar
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Bijlage 3a Overzichtsplattegrond blokken
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Bijlage 3b overzicht adressen en planning per renovatiefase
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Blok L

Fase 1
		
		
		

Von Humboldtstraat 8hs t/m Von Humboldtstraat 2-1 (even+oneven)
Van ‘t Hofflaan 53
Renovatie: week 40 t/m 51
Verhuizen: week 38 + 39 (voor start) en week 52 t/m 4 (na oplevering)

Fase 2
		
		

Van ‘t Hofflaan 55 * t/m Van ‘t Hofflaan 67-1 (oneven)
Renovatie: week 41 t/m 2
Verhuizen: week 39 + 40 (voor start) en week 3 t/m 6 (na oplevering)

Fase 3
		
		

Stieltjesstraat 1hs t/m 12-1 (even en oneven)
Renovatie: week 49 t/m 5
Verhuizen: week 47 + 48 (voor start) en week 6 t/m 9 (na oplevering)

Blok J

Fase 1
		
		

Van ‘t Hofflaan 69hs t/m 87 (oneven)
Renovatie: week 2 t/m 8
Verhuizen: week 50+51 (voor start) en week 9 t/m 12 (na oplevering)

Fase 2
		
		

Korteweghof 1hs t/m Korteweghof 11-1 (oneven)
Renovatie: week 4 t/m 9
Verhuizen: week 2+3 (voor start) en week 10 t/m 13 (na oplevering)

Fase 3
		
		

Korteweghof 23-1 t/m Korteweghof 13hs (oneven)
Renovatie: week 5 t/m 10
Verhuizen: week 3 + 4 (voor start) en week 11 t/m 14 (na oplevering)

Fase 4
		
		

Korteweghof 2hs t/m Korteweghof 20hs (even) + Maxwellstraat 5
Renovatie: week 7 t/m 13
Verhuizen: week 5 + 6 (voor start) en week 14 t/m 17 (na oplevering)

Fase 5
		
		

Korteweghof 22hs * t/m Korteweghof 36-1 (even)
Renovatie: week 9 t/m 15
Verhuizen: week 7 + 8 (voor start) en week 16 t/m 19 (na oplevering)

Blok K

Fase 1
		
		

Saltetstraat 5hs t/m Saltetstraat 14-1 (even en oneven)
Renovatie: week 11 t/m 18
Verhuizen: week 9 +10 (voor start) en week 19 t/m 22 (na oplevering)

Fase 2
		
		

Oudemanshof 1hs t/m 11-1 (oneven)
Renovatie: week 14 t/m 19
Verhuizen: week 12 + 13 (voor start) en week 20 t/m 23 (na oplevering)

Fase 3
		
		

Oudemanshof 23-1 t/m 13hs (oneven)
Renovatie: week 15 t/m 20
Verhuizen: week 13 + 14 (voor start) en week 21 t/m 24 (na oplevering)

Fase 4
		
		

Oudemanshof 2hs t/m 20hs (even) + Maxwellstraat 7
Renovatie: week 17 t/m 23
Verhuizen: week 15 + 16 (voor start) en week 24 t/m 27 (na oplevering)

Fase 5
		
		

Oudemanshof 22hs * t/m 36-1 (even)
Renovatie: week 19 t/m 25
Verhuizen: week 17 + 18 (voor start) en week 26 t/m 29 (na oplevering)

Let op! Deze
planning is onder
voorbehoud; hij
is gebaseerd op
de huidige stand
van zaken en
inzichten. Er zijn
geen rechten aan
te ontlenen.

* = Doordat bij dit
Van ‘t Hofflaan 55,
Korteweghof 22hs en
Oudemanshof 22hs
twee fasen elkaar
direct raken, geldt
dat dit adres bij de
voorgaande fase
wordt uitgeplaatst en
pas kan terugkeren
nadat de eigen fase
opgeleverd is.

Bijlage 4: Gevelraster beschikbare doorschuifwoningen
dd. 15-06-2016
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Bijlage 5: Standaardplattegrond
benedenwoning (nieuwe situatie)

Bijlage 6a: Standaardplattegrond
bovenwoning (nieuwe situatie)
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2.6 m²
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Bijlage
6b: Standaardplattegrond
1e Verdieping
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Maten onder voorbehoud. Aan deze tekening kunnen geen rech

Bijlage 7: Standaardplattegrond
ontduplexte woning (nieuwe situatie)
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