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Woningstichting Actium gaat de
Persoonlijk contact
U krijgt een prachtige nieuwe en duurzame woning,
woningen in het Haerenkwartier
waar u meer wooncomfort ervaart dan u nu gewend
slopen en er nieuwe woningen voor bent. We begrijpen dat de werkzaamheden een grote
impact hebben op u. Niet alleen tijdens het werk,
terugbouwen. U woont in het
maar ook vooraf. Misschien voelt u zich wat onzeker
Haerenkwartier en graag willen
of vindt u het spannend. We hebben hier oog voor en
wij u hier goed over informeren.
blijven tijdens het proces met u in gesprek. Heeft u
Belangrijke informatie
Deze brochure is het voorstel voor uw woning. In deze
bewonersbrochure staat belangrijke informatie die u
moet weten voordat we met de werkzaamheden beginnen. Lees deze brochure daarom rustig door, zodat
u weet wat u straks te wachten staat. In dit voorstel
vertellen we meer over welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en ook de belangrijkste zaken staan
beschreven, zoals planningen, de begeleiding vanuit
Actium en Nijhuis (de aannemer). U ontvangt bij deze
brochure het Sociaal Plan/sloopreglement. Hierin
leest u van alles over uw rechten, de voorzieningen die
wij bieden en de vergoedingen die u krijgt.

vragen of opmerkingen? Laat het de projectmedewerker van Actium of de bewonersbegeleider van Nijhuis
weten.
Wij vragen uw akkoord op dit voorstel. Verderop in deze
brochure leest u daar meer over.
Wij raden u aan de bewonersbrochure door te lezen en
te bewaren. In de loop van het project kunt u dan nog
eens iets opzoeken.

Dwarshaer 1t/m 21 oneven, Goldhaer 5 t/m 22, Hoge Haer 1 t/m 5, 12 t/m 15, 22 t/m 28,
Lage Haer 1 t/m 41 oneven, Venekoterweg 2 t/m 38 even, Vossehaer 1 t/m 25 oneven en
18 t/m 32 even, Ybenhaer 1 t/m 29 oneven en 18 t/m 38 even.

Aan de tekst en afbeeldingen in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Hoe is het plan tot stand gekomen?

Akkoordverklaring
Wanneer u het eens bent met het renovatievoorstel kunt u de bijgevoegde akkoordverklaring
ondertekenen.
Hiermee stemt u in met de renovatiewerkzaamheden
en bent u verplicht Actium en de aannemer in de
gelegenheid te geven om de werkzaamheden uit te
voeren. Ook stemt u er op voorhand mee in dat uw
huidige huurovereenkomst wordt beëindigd en dat
met u een nieuwe huurovereenkomst zal worden
gesloten.
Actium vindt het van belang dat er voldoende
draagvlak is voor de renovatie van de woningen
in het Haerenkwartier. Dat betekent in beginsel
dat tenminste 70% van de bewoners deze
akkoordverklaring dient te hebben ondertekend
voordat we gaan starten met de werkzaamheden.
Wanneer minder dan 70% van de huishoudens
akkoord gaat met dit plan, betekent dit overigens niet
dat het voorstel definitief van tafel is. We gaan ons
dan opnieuw beraden.
U vraagt zich wellicht af waarom de werkzaamheden
niet alleen uitgevoerd kunnen worden bij de
bouwblokken van de bewoners die akkoord gaan in
plaats van bij alle woningen. Dit doen we niet, omdat
de plannen alleen financieel haalbaar zijn als we dit
bij alle bouwblokken en alle woningen uitvoeren in
dezelfde tijdsperiode.

Gaat u akkoord met het voorstel, dan ondertekent u
de bijgevoegde akkoordverklaring en levert u deze
in tijdens de informatiemarkt óf in de daarvoor
bestemde Actium-brievenbus bij het Inloophuis aan
de Ybenhaer 34 te Oosterwolde.

Aanleiding
De woning waarin u woont is goed en veilig, maar
voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. U heeft
in de zomer van 2017 tijdens de tentsessies aan
Actium laten weten dat er veel aandachtspunten en
wensen zijn voor uw woning. Aandachtspunten die
de bewoners aangaven zijn bijvoorbeeld de slechte
isolatie, veel contactgeluid, tocht- en vochtproblemen
en het relatief hoge energieverbruik. Wij hebben
deze aandachtspunten en wensen geïnventariseerd
tijdens de tentsessies, informatiebijeenkomsten
en de bijeenkomsten met de klankbordgroep.
Uw opmerkingen en wensen zijn, waar mogelijk
meegenomen in het plan dat nu voor u ligt.

Samen met de klankbordgroep, de gemeente en
Nijhuis heeft Actium gewerkt aan de uitwerking
van de renovatieplannen voor het Haerenkwartier.
Deze bewonersbrochure is het resultaat van onze
gezamenlijke voorbereiding.

Welke stappen
zijn er gezet?

Globaal zijn de volgende stappen gezet:
• Op 13 en 14 juni 2017 vonden er tentsessies
plaats in het Haerenkwartier. De bewoners gaven
aandachtspunten en wensen aan voor de
woningen.
• Er is een klankbordgroep samengesteld
van ca. 35 personen. Met deze klankbordgroep
zijn bijeenkomsten geweest waarin de
aandachtspunten en woonwensen, maar ook de
technische mogelijkheden verder zijn besproken
en zijn uitgewerkt in een programma van eisen.
De klankbordgroep en de gemeente spraken
daarnaast de wens uit om de woningen aardgasvrij
te maken.
• Actium heeft de mogelijkheid voor het aardgasvrij
maken van de woningen onderzocht en meerdere
mogelijkheden voorgelegd aan de klankbordgroep.
De klankbordgroep koos ervoor om het concept
van een nieuwe woning op de huidige plaats verder
uit te werken.

Tentsessies
Haerenkwartier
Wensen en
aandachtspunten
bewoners

Onderzoek aardgasvrij wonen
door Actium
Keuze
gemaakt door
klankbordgroep

Samenstelling
klankbordgroep
Bijeenkomsten waarin
aandachtspunten,
woonwensen
en technische
mogelijkheden zijn
besproken

Presentaties door
aannemers over de
sloop en nieuwbouw
Haerenkwartier
Plan van Nijhuis is
gekozen door Actium
en de Klankbordgroep

• Meerdere aannemers zijn gevraagd om een
plan te maken voor de sloop en nieuwbouw van de
woningen in het Haerenkwartier. De plannen
zijn gepresenteerd aan de klankbordgroep.
Het plan van Nijhuis is gekozen door Actium en de
klankbordgroep.
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De volgende stappen zetten we in de
komende weken:
•
•

•

Wij vragen aan u om de akkoordverklaring te
tekenen.
Vertegenwoordigers van Actium en/of Nijhuis
komen vanaf januari 2020 bij u op huisbezoek.
Tijdens dit huisbezoek bespreken we uw
woonwensen en uw specifieke situatie. We maken
dan afspraken over de wisselwoning en eventuele
zelf aangebrachte voorzieningen.
Omdat uw woning gesloopt wordt, zijn wij verplicht
de huur formeel op te zeggen. We sturen u
daarom een formele huuropzegging voor uw
huidige woning toe. Dit is een juridische brief, die
wij moeten sturen. Natuurlijk kunt u gewoon in uw
woning blijven wonen en kunt u terugkeren naar
de nieuwe woningen.

Sociaal Plan

Voorbereiding

We kunnen niet voorkomen dat u door de
veranderingen voor ongemakken komt te staan. Er
is daarom een sociaal plan voor het Haerenkwartier
vastgesteld. Dit sociaal plan is samen met
huurdersplatform MEVM door Actium opgesteld. Het
sociaal plan regelt de rechten en plichten van de
huurder en verhuurder en heeft betrekking op de hele
periode dat het project in uitvoering is.
In het sociaal plan staan bijvoorbeeld de afspraken
over de vergoedingen waarvoor u in aanmerking
komt. Voor het Haerenkwartier zijn 2 pakketten
samengesteld waaruit u kunt kiezen: het pluspakket
en het doe-het-zelfpakket. In het pluspakket regelt
Actium uw wisselwoning en zorgen wij dat u niet
te veel werk heeft van uw verhuizing. Daarnaast is
in dit pakket bijvoorbeeld geregeld dat uw nieuwe
woning voorzien is van vloer- en wandafwerking. In
het doe-het-zelfpakket regelt u al dit soort zaken zelf,
maar ontvangt u wel een vergoeding. Actium regelt,
wanneer u kiest voor het doe-het-zelfpakket, geen
wisselwoning voor u. Wanneer u kiest voor dit pakket,
dan regelt u dus zelf tijdelijke huisvesting tijdens
de werkzaamheden. Meer informatie over de twee
pakketten vindt u in het sociaal plan.

Dit hoofdstuk beschrijft de voorbereidingen die
zijn gedaan en die nog nodig zijn om de sloop- en
nieuwbouwwerkzaamheden straks uit te kunnen
voeren.

Asbestinventarisatie
Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
is een asbestinventarisatie vereist.
Zonder asbestinventarisatie wordt er geen
omgevingsvergunning afgegeven. Actium laat door
een asbestdeskundig bedrijf een voorinventarisatie
opstellen. Nadat alle woningen leeg zijn wordt het
asbest weggehaald. Een vooronderzoek kan en
mogen we uitvoeren in bewoonde staat. Dit onderzoek
is al gedeeltelijk uitgevoerd.

Pluspakket

Het Sociaal Plan geldt vanaf 1 augustus 2019
voor de totale duur van het project.
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We zijn verplicht om een onderzoek te doen naar
de Flora en Fauna in de buurt. Dit onderzoek is
uitgevoerd. In de plannen worden maatregelen
opgenomen voor de flora en fauna. We voegen
beplanting toe aan de erfafscheidingen en verwerken
nestkasten in de gevel.

Sociaal Plan
Het sociaal plan is op maat gemaakt voor het
Haerenkwartier. Actium stelde het sociaal plan op
samen met huurdersplatform MEVM. Het sociaal
plan is onderdeel van deze bewonersbrochure. In
het sociaal plan staan alle afspraken over onder
andere uw verhuizing, de wisselwoning en de
verhuiskostenvergoeding.

Beschrijving werkzaamheden
Uw woning wordt gesloopt en opnieuw gebouwd.
Dat betekent dat u straks in een nieuw en
comfortabeler huis woont met lagere woonlasten.
Maar het betekent ook dat u enige tijd last heeft van
bouwwerkzaamheden. In dit hoofdstuk staat een
beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.
Ook vindt u een (voorlopige) planning en de duur van
de werkzaamheden.

Aannemer
Doe-het-zelf
pakket

Flora en Fauna

We besteden de werkzaamheden uit aan Nijhuis
Bouw. Zij proberen de overlast zoveel mogelijk
te beperken. Dit doen zij door snel te bouwen: in
gemiddeld 40 werkdagen (dit is circa 8 weken) wordt
een woningblok gesloopt en opnieuw opgebouwd.
Door logisch te plannen wordt het gewone leven in

de buurt nauwelijks verstoord. Al die tijd kunt u in een
wisselwoning in uw vertrouwde buurt wonen. Deze
wisselwoning is ingericht en heeft warmte, water,
elektra, tv en internet.

Wooncomfort
Het belangrijkste is dat u straks nog comfortabeler
woont in uw huis, omdat het huis:
• Geïsoleerd is (meer comfort in de woning)
• Zonnepanelen heeft die stroom opwekken
• Duurzame installaties heeft (zoals balans 		
ventilatie en een lucht water warmte-installatie)
• Groter wordt dan het oude huis, met een nieuwe 		
indeling
• Een nieuwe uitstraling heeft waardoor er een 		
nieuwe wijk ontstaat op uw vertrouwde plek.
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Levensloopbestendige woningen

Kleuren van kozijnen, stenen
en het aantal zonnepanelen
variëren per blok.

 !#$#$%

Vooraanzicht

011234045751898542 5 

De woningen aan de buitenkant
Uw woning wordt in de fabriek al op maat gemaakt.
muren,
trappen
  !
Alle onderdelen – zoals de fundering,
en vloeren – hoeven op de bouwplaats alleen nog
maar gemonteerd te worden. Dit noemen we ‘prefab’
bouwen. Prefab bouwen heeft een groot voordeel:
het gaat heel snel, relatief weinig afval verwerking
en duurzaam voor het milieu.

  !

Er zijn 3 verschillende typen woningen. Deze komen
er als volgt uit te zien:

Zijaanzicht

0123454679610064 7 6

Eengezinswoning

De woningen zijn goed geïsoleerd en hebben:
• Kozijnen met Triple beglazing (3 dubbel voor
0134546778948 6 8547 8 64
extra isolatie)
• Een aantal hoekwoningen (eengezins- en
seniorenwoningen) krijgt een parkeerplaats
• Een aantal woningen krijgt nestkasten in de
gevel voor gierzwaluwen en vleermuizen
• Berging van circa 8 vierkante meter aan de
01123404575189ca.
85426,5
 5m2)
99
Kleuren van kozijnen,
achtergevel (gebruiksoppervlakte
stenen en het aantal
• Zonnepanelen die stroom opwekken
zonnepanelen variëren
per blok.

Seniorenwoning
Kleuren van kozijnen, stenen
en het aantal zonnepanelen
variëren per blok.

0134546778948 6 8547 8 64

Vooraanzicht

Vooraanzicht

011234045751898542 599

Zijaanzicht

Zijaanzicht
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De woningen aan de binnenkant
Hieronder kunt u lezen hoe uw woning wordt
opgeleverd. U kunt in het sociaal plan kiezen voor
2 pakketten. Beide pakketten hebben een ander
afwerkingsniveau. Hieronder leest u het verschil.
Standaard afwerking:
• Tegen de achtergevel van de woning wordt een
geïsoleerde, onverwarmde berging geplaatst
ter hoogte van de achterdeur.
• Alle ramen zijn van triple beglazing, oftewel
glas met daarin isolerende lagen (de deur van
de berging heeft dubbele beglazing)
• In alle slaapkamers komt één draai kiep raam.
• Aan de binnenzijde van de raamkozijnen komt
een vensterbank
• De trap van de begane grondvloer naar de
verdieping is een dichte vurenhouten trap.
Bij de eengezinswoningen is de trap van de
1e naar de 2e verdieping open trap
• De trap(pen) zijn in de fabriek een keer
gespoten (niet afgeschilderd). De zijkanten van
de trap en het open traphek worden tijdens de
bouw dekkend geschilderd
• De plafonds van beton worden voorzien van wit
spackwerk
• De schuine kanten op zolder worden voorzien
van plaatwerk, kleur bruin.
• De begane grondvloer en 1e verdiepingsvloer
worden voorzien van vloerverwarming
• Er worden rookmelders geplaatst op elke
verdieping.
• Aanleg van erfbestrating voor- en achtertuin
(zie afbeelding)
• Aanleg voor- en achtertuin (zie afbeelding)

Pluspakket

Kiest u voor het pluspakket, dan krijgt u
naast de standaardafwerking ook nog de
volgende zaken:
•
•

•

•

Doe-het-zelf
pakket

•
•
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Elektrisch fornuis met oven inclusief
6-delige pannenset
Woning is voorzien van vloerafwerking,
naar keuze. Voor de keuzemogelijkheden
verwijzen u naar de modelwoning aan de
Hoge Haer 23.
Binnenwanden van de woning zijn
afgewerkt met glasvezelbehang en
sauswerk, kleur wit.
Wilt u een zelf een ander soort behang
op een bepaalde muur aanbrengen, geef
dit dan aan in het keukentafelgesprek.
Wij zorgen er dan voor, dat deze muur
behangklaar wordt opgeleverd, zodat u
zelf uw behang kunt aanbrengen.

Muren worden behangklaar opgeleverd
(zonder afwerking)
Vloeren worden zonder verdere afwerking
(zonder vloerbedekking en/of laminaat)
opgeleverd

Begane grond

1e verdieping

zolder

Eengezinswoning
Woonkamer & keuken
• Woonkamer met open keuken van
ca. 33 vierkante meter
• Open keuken met keukenblok met
3 onder- en 3 bovenkasten,
• Inductiekookplaat met oven en een
afzuigkap (alleen bij plus pakket)
Bijkeuken
• Wasmachine en droger aansluiting.
• Deur naar de berging.
• Toilet met 6+pot met wandcloset en fontein
Hal
• Trap naar 1e verdieping
• Meterkast
• Voordeur met drie puntssluiting met
buitenlamp
• Lucht-water-warmtepomp (onder de trap)

Berging
• Ca. 8 vierkante meter (gebruiksoppervlakte
ca. 6,5 m2), met stopcontact en lichtpunt,
geïsoleerd, niet verwarmd. Aan de buitenzijde
een buitenlamp.
Eerste verdieping
• Overloop met traphek
• Drie slaapkamers met ramen met
draai-kiepsysteem
• Badkamer, voorzien van toilet, douche,
wastafel en een elektrische radiator
• Trap naar de tweede verdieping
Zolder
• Technische ruimte (niet afgetimmerd)
met de balansventilatie
• Dakraam
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Levensloopbestendige woningen

Begane grond

1e verdieping

Woonkamer en Keuken
• Woonkamer met open keuken van
ca. 33 vierkante meter
• Open keuken met 3 onderen 3 bovenkasten.
• Inductie kookplaat met oven en een
afzuigkap (pluspakket)
• Toegang naar de berging.
Slaapkamer begane grond
• Raamkozijnen met kiepsysteem

Seniorenwoning
Woonkamer en keuken
• Woonkamer met open keuken van
circa 33 vierkante meter
• Open keuken met 3 onderen 3 bovenkasten.
• Inductie kookplaat met oven en een
afzuigkap (pluspakket)
• Toegang naar de berging.
Slaapkamer begane grond
• Raamkozijnen met kiepsysteem
Hal
• Toilet met 6+ pot met fontein
• Trap naar 1e verdieping,
• Meterkast
• Voordeur met drie puntssluiting met een
buitenlamp.
• Trapkast met wasmachine en droger
aansluiting
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Badkamer
• Badkamer op de begane grond met toilet,
douche, wastafel en een elektrische radiator

Hal
• Toilet met 6+ pot met fontein
• Trap naar 1e verdieping
• Meterkast
• Voordeur met drie puntssluiting met
buitenlamp
• Trapkast met wasmachine en droger
aansluiting

Badkamer
• Badkamer op de begane grond met toilet,
douche, wastafel en een elektrische radiator
Eerste verdieping
• Overloop met open traphek
• Twee slaapkamers met dakramen.
• Technische ruimte met balansventilatie en luchtwater-warmtepomp
Berging
• Ca. 8 vierkante meter (gebruiksoppervlakte
ca. 6,5 m2), met stopcontact en lichtpunt,
geïsoleerd, niet verwarmd. Aan de buitenzijde een
buitenlamp.

Eerste verdieping
• Overloop met open traphek
• Slaapkamer met dakraam
• Technische ruimte met balansventilatie
en lucht-water-warmtepomp
Berging
• Ca. 8 vierkante meter(gebruiksoppervlakte
ca. 6,5 m2), met stopcontact en lichtpunt,
geïsoleerd, niet verwarmd. Aan de buitenzijde een
buitenlamp.

Begane grond

1e verdieping
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Tuin

Energie

Vloerverwarming

•

Uw nieuwe woning is energieneutraal. Dat betekent
het gebouw gebonden energieverbruik wordt
opgewekt. Dat komt onder andere door:
• Goed geïsoleerd dak, geïsoleerde gevels en
vloer
• Isolerende triple-glas ramen
• Energiezuinige installaties
• Opwekking van eigen energie met de
zonnepanelen

In de woonkamer hangt een thermostaat
waarmee u de temperatuur in huis regelt. Op
de begane grond en de eerste verdieping zijn er
geen radiatoren, maar vloerverwarming (m.u.v.
de badkamer). Let op: de leidingen van de
vloerverwarming zitten vlak onder het cement.
Spijkeren of boren in de vloeren is daarom niet
toegestaan.

•
•

•

•
•
•

Voortuinen krijgen een beukenhaag op de
erfgrenzen.
Aan de achterzijde wordt een schutting
geplaatst met een poort.
Tussen de achtertuinen komt een dichte
schutting. Aan het achterpad plaatsen wij
een combinatie van houten schutting en
hardhouten palen met gaaswerk, waar een
hedera beplanting wordt aangebracht.
In de achtertuin wordt een pad vanaf de
achterdeur naar het achterpad aangelegd met
een breedte van 120 cm.
Er wordt een terras aangelegd van ca 12
vierkante meter.
Vanaf de stoep tot aan de voordeur wordt er een
tegelpad aangelegd van 120 cm.
Elke nieuwe woning krijgt een opstelplaats voor
4 vuilcontainers.

Beukenhaag

U krijgt bij de oplevering van uw huis een duidelijke
uitleg over het bedienen van de installaties. Zo leert
u niet alleen hoe ze werken, maar ook hoe u nog
meer energie kunt besparen.

Hekwerk met hedera

Dichte schutting
2.0 m hoog

Opstelplaats 3 vuilcontainers
1.6 m x 1.8 m

Dichte schutting
2.0 m hoog

Dichte schutting
2.0 m hoog

Hedera
2.0 m hoog

Dichte schutting
2.0 m hoog

Terras
à 12.0 m2

Terras
à 12.0 m2

Tegel
0.4 m x 0.6 m
Tegel
0.4 m x 0.6 m
Terras
à12.0 m2
à12
Dichte schutting
2.0 m hoog

Opstelplaats 3 vuilcontainers
1.6 m x 1.8 m

10050

Berging (Ventilator warmtepomp op achterzijde)
4.0 m x 2
2.0 m

vent. wp

De lucht-water-warmtepomp zorgt voor warm
water in uw (vloer)verwarming en kranen. Het
bestaat uit twee belangrijke onderdelen: een
buitenunit en een binnenunit. De buitenunit is
een kast die warmte uit de buitenlucht onttrekt en
deze doorgeeft aan de binnenunit. De buitenunit
staat op het schuine dak (levensloopbestendige
woningen) of tegen de berging (eengezins- en
seniorenwoning). De binnenunit staat in de
technische ruimte (op zolder bij de seniorenen levensloopbestendige woning en bij de
eengezinswoning in de trapkast) en regelt de
warmte voor verwarming en kranen.

Elektra
De meterkast krijgt tien groepen voor onder andere
de wasmachine, droger en zonnepanelen.
Leidingen worden weggewerkt in wanden en
vloeren en de wandcontactdozen, schakelaars
e.d. worden uitgevoerd in witte kunststof
inbouwwandcontactdozen en schakelaars.

*variabel per tuin

10050

Berging (Ventilator warmtepomp op achterzijde)
4.0 m x 2
2.0 m

*variabel per tuin

*variabel per tuin

Hedera
2.0 m hoog

Opstelplaats 3 vuilcontainers
1.6 m x 1.8 m

Dichte schutting
2.0 m hoog
2

10050

Tegel
0.4 m x 0.6 m

Hedera
2.0 m hoog

vent. wp

vent. wp

5700

6300

6300

Eengezinswoning

Seniorenwoning

Levensloopbestendige woning
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Frisse en schone lucht komt in de woning door een
gebalanceerd ventilatiesysteem. De ventilatie-unit
staat op zolder en zorgt voor aan- en afvoer van
lucht.

Lucht-water-warmtepomp

Tuininrichting

Berging (Ventilator warmtepomp op achterzijde)
4.0 m x 2.0 m
4

Ventilatie- en
luchtbehandelingsinstallaties

Tuininrichting met tegelpad, terras en container opstelplaats
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Planning
Keukentafelgesprek
Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt er een
keukentafelgesprek plaats. De medewerker projecten
van Actium en de bewonersbegeleider van de
aannemer komen gezamenlijk bij u langs. Tijdens het
keukentafelgesprek worden de werkzaamheden en
planningen met u doorgenomen. Daarnaast gaan we
in op uw persoonlijke situatie. Onderdelen die in het
gesprek naar voren komen zijn bijvoorbeeld:
• Welke keuze maakt u in het sociaal plan?
(pluspakket of doe-het-zelfpakket)
• Heeft u zelf aangebrachte voorzieningen
in of aan uw woning?
• Welke keuzes maakt u, bijvoorbeeld voor de
keuken?
• Wilt u gebruik maken van de opslagmogelijkheden?
• Zijn er bijzonderheden in uw persoonlijke situatie
waar we rekening mee moeten houden?

Bouw & veiligheid

Bouwrouting door de wijk

Vlak voor de start

Om de veiligheid te waarborgen tijdens de sloop
en nieuwbouw zorgen wij ervoor dat de blokken
die gesloopt en herbouwd worden volledig in de
bouwhekken staan. De straat wordt afgezet en is niet
toegankelijk voor autoverkeer. Calamiteiten diensten
kunnen altijd bij de huizen komen, de hoofdweg blijft
altijd bereikbaar. Wij zorgen voor een duidelijke weg
afzetting en brengen u daar vroegtijdig van op de
hoogte. Er komt een tijdelijke afsluitbare brievenbus
aan het bouwhek van het adres wat bekend is
conform uw huurovereenkomst bij Actium.
U kunt altijd bij uw post.
Geef uw tijdelijke adres door aan uw huisarts of
andere hulpverlener.

We starten in januari 2020 met de voorbereidingen
voor de bouw van de levensloopbestendige
woningen (44 woningen, kleur rood). Vervolgens
met de woningen aan de Lage Haer, blok 1,
De Venekoterweg, respectievelijk blok 2, 3 enz.

Nijhuis Bouw heeft een gedetailleerde planning
gemaakt voor de sloop- en bouwwerkzaamheden
aan uw woning. Ruim voordat we starten met de
werkzaamheden in uw woning, komt de uitvoerder
of bewonersbegeleider bij u langs om de planning
met u door te spreken. Zodat u weet wanneer u moet
verhuizen en op welke dag er gestart wordt met uw
woning. Mocht u vragen hebben over de uitvoering, dan
kunt u deze tijdens het keukentafelgesprek ook stellen.
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Oplevering woning
Kiest u voor het pluspakket, dan verhuist u
voordat de werkzaamheden beginnen naar een
wisselwoning. Kiest u voor het doe-het-zelf-pakket,
dan verhuist u zelf naar een tijdelijk adres dat u
zelf regelt. Uw woning moet leeg zijn als u vertrekt.
Actium wil voorkomen dat de aannemer bij de start
van de sloop- en bouwwerkzaamheden veel extra
werk heeft aan het weghalen van door bewoners
zelf aangebrachte voorzieningen en achtergelaten
huisraad. Daarom vragen wij u de woning leeg
achter te laten als u naar uw tijdelijke adres gaat.

Uitvoering
Voor de sloop- en bouwwerkzaamheden zijn circa 35
tot 40 werkbare dagen per woning nodig.

Oplevering
U ontvangt op tijd bericht wanneer de oplevering van
uw woning plaatsvindt. U loopt samen met Actium
en de aannemer een ronde door uw nieuwe woning.
Eventuele opleverpunten worden opgeschreven en zo
spoedig mogelijk verholpen.

Pluspakket

Pluspakket
Wanneer u kiest voor het pluspakket verhuist u
op de donderdag voordat de werkzaamheden
beginnen naar uw wisselwoning. Na oplevering
van uw nieuwe woning heeft u 1 dag de tijd om
te klussen in uw woning. Hierna verhuist het
verhuisbedrijf u terug naar uw nieuwe woning.

Doe-het-zelf
pakket

Doe-het-zelfpakket
Wanneer u kiest voor het doe-het-zelfpakket,
krijgt u van de aannemer bericht wanneer
u uw woning moet verlaten. U regelt tijdens
de werkzaamheden zelf een tijdelijk verblijf
en u verhuist zelf tijdig naar uw tijdelijke
adres. Ook zorgt u zelf voor opslag van uw
goederen. De huur voor uw woning wordt
beëindigd op de dag dat wij starten met de
werkzaamheden in uw woning. De nieuwe
huurovereenkomst en huurprijs gaan in
wanneer uw woning wordt opgeleverd. U
hoeft voor de periode van ca. 35 – 40 dagen
werkdagen dus geen huur te betalen voor
uw woning. U kunt zelf bepalen wanneer u
terugverhuist.
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Huurcontract en huurprijs

Wisselwoningen (alleen bij pluspakket)

U heeft het recht om terug te keren naar uw oude
adres. U kunt ook kiezen voor een ander woningtype
in het Haerenkwartier, als deze beschikbaar is.

In het keukentafelgesprek informeert de medewerker
projecten u over de huurverhoging die voor uw
persoonlijke situatie van toepassing is.

Huurcontract

Jaarlijkse huurverhoging

Of u nu kiest voor terugkeren naar uw oude adres, of
naar een andere woningtype in het Haerenkwartier, in
beide gevallen tekent u na oplevering van uw nieuwe
woning een nieuw huurcontract. Wij hebben hiervoor
een aantal gegevens van u nodig. Wilt u in ieder geval
een inkomensverklaring van de belastingdienst
van 2018 van alle volwassenen opvragen? De
medewerker projecten vraagt naar deze gegevens
tijdens het keukentafelgesprek.

Vanaf de peildatum is uw jaarlijkse huurverhoging
niet meer doorgevoerd. Dat betekent dat uw huidige
netto huur vanaf 1 augustus 2019 is “bevroren”.
De jaarlijkse huurverhoging gaat weer in vanaf het
moment dat u terugkeert naar uw gerenoveerde
woning. De jaarlijkse huurverhoging wordt berekend
op basis van uw nieuwe huurprijs.

Huurprijs
Voor uw nieuwe woning betaalt u een huurverhoging.
Wij verhoging uw huur met maximaal € 70 per
maand. Welke huurverhoging u betaalt, hangt af
van de huidige huurprijs die u betaalt. Wij houden er
rekening mee dat de huurprijs van uw nieuwe woning
niet boven de € 607,46 (prijs peil 1 juli 2019) uitkomt.

Huurtoeslag
Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u in
aanmerking komen voor huurtoeslag. Uw huurprijs
verandert waarschijnlijk. Wanneer u al huurtoeslag
ontvangt, zult u voor de nieuwe woning een wijziging
moeten doorgeven. Wilt u een wijziging doorgeven of
weten of u voor (meer) huurtoeslag in aanmerking
komt? Kijk dan op www.toeslagen.nl van de
belastingdienst.

Let op: Wanneer u kiest voor het doe-het-zelfpakket
organiseert u ten tijde van de werkzaamheden zelf
een tijdelijke verblijfplaats. Dit hoofdstuk is dan niet
voor u van toepassing.
Wanneer u kiest voor het pluspakket verhuist u naar
een wisselwoning van Actium en keert u na de sloop
en nieuwbouw terug naar uw eigen woning of naar
een andere woning in het Haerenkwartier.

Verhuizing door verhuisbedrijf
(alleen bij pluspakket)
Het verhuisbedrijf komt bij de bewoners vroegtijdig
verhuisdozen in bruikleen afgeven samen met
inpakpapier en etiketten. Op hetzelfde moment loopt
het verhuisbedrijf met de bewoners door het huis en
geven tips over hoe u het klein spul in dozen kunt
inpakken. De hoeveelheid te verhuizen inboedel
wordt opgenomen, zodat er op de verhuisdag geen
verrassingen zijn.

Ligging en inrichting wisselwoning
De wisselwoningen staat in het Haerenkwartier.
De wisselwoning is een volledig ingerichte woning
inclusief stoffering waar u verblijft tijdens het bouwen
van uw nieuwe woning. Persoonlijke zaken worden
meegenomen naar de wisselwoning, evenals de
wasmachine, droger, tv en dergelijke. Er worden
geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik
van elektra en water in de wisselwoning. In overleg
is het mogelijk huisdieren mee te nemen naar de
wisselwoning. Tijdens de huisbezoeken vertellen
we u daar meer over.

Verhuistermijnen
Kiest u voor het pluspakket, dan wordt u net voor de
start van de werkzaamheden naar de wisselwoning
verhuisd en keert u 1 dag na oplevering van uw
nieuwe woning weer terug. De periode dat u in een
wisselwoning moet verblijven is ongeveer 8 weken.
We proberen het aanbod van de wisselwoning met u
af te stemmen en houden zoveel mogelijk rekening
met uw situatie en wensen. Het kan toch voorkomen
dat wij u niet kunnen bieden wat u wenst.
Alle bewoners krijgen ruim van te voren van onze
woonconsulent te horen wanneer de verhuizing
naar de wisselwoning staat gepland. Wilt u alvast
beginnen met inpakken vanaf februari 2020 hebben
wij al verhuisdozen voor u. Heeft u hulp nodig, laat
het ons weten, wij helpen u!
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Pluspakket

U krijgt een ‘checklist verhuizen’. Hierin staan
actiepunten en is bedoeld als geheugen-steun:
Dingen die reeds geregeld zijn om tijdelijk naar een
ander adres te verhuizen kunnen worden afgevinkt.
Het grootste gedeelte van de spullen neemt het
verhuisbedrijf in opslag. Hiervoor worden mobiele
units ingezet. Voor iedere woning wordt zo’n opslag
unit ter beschikking gesteld. Deze wordt voor de deur
geladen, afgesloten en vervolgens geplaatst in een
opslaghal. Zodra de inboedel retour geleverd mag
worden, rijdt het verhuisbedrijf voor de woning en
haalt de deuren van het slot. Kans op vermissing van
items is hierdoor uitgesloten: Wat er in gaat komt er
ook weer uit!

Wisselwoningovereenkomst
Als u naar de wisselwoning van Actium verhuist, sluit
Actium een contract met u af voor de wisselwoning.
Voor uw nieuwe woning tekent u een nieuw
huurcontract.

Huurprijs wisselwoning
In de wisselwoning betaalt u dezelfde huur als wat
u nu voor uw huidige woning betaalt. U betaalt ook
dezelfde servicekosten als uw huidige servicekosten.

PAG 19

Inrichting wisselwoning
De wisselwoning is schoon en veilig, voorzien
van raambekleding, (harde) vloerbedekking en
plafonnières. Ook is de wisselwoning voorzien van
verwarming en een aansluiting op water en licht.

Maatwerk wisselwoningen
voor ouderen en minder validen

We bespreken dit met u tijdens het
keukentafelgesprek. Wij plaatsen deze, als
mogelijk en wenselijk, ook in de wisselwoning.

Onderstaande faciliteiten gelden alleen bij het pluspakket

Oplevering wisselwoning

Verhuisdozen

Als u de wisselwoning verlaat, moet u de woning
schoon en in verhuurbare staat achterlaten.

U bent zelf verantwoordelijk voor het inpakken
van uw spullen. Wanneer u voor het pluspakket
kiest, dan krijgt u verhuisdozen om uw spullen in
te pakken. Kiest u voor het doe-het-zelfpakket,
dan moet u zelf verhuisdozen regelen. Heeft
u meer verhuisdozen nodig, of wilt u alvast
beginnen met inpakken? Geef dit dan aan bij
de bewonersbegeleider. Zij zorgt ervoor dat u
de verhuisdozen krijgt. Heeft u hulp nodig?
Bespreek dit dan met uw bewonersbegeleider
tijdens het huisbezoek.

Heeft u woningaanpassingen in uw huidige woning,
zoals: verhoogd toilet, beugels in toilet en douche?

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)
Het kan zijn dat u zelf veranderingen in uw woning
heeft aangebracht die vast in, aan of bij de woning
zitten. U kunt hierbij denken aan luxe keukens en
stenen garages. Tijdens het keukentafelgesprek
inventariseren wij of u zelf aangebrachte
voorzieningen heeft en wordt besproken hoe we

hiermee omgaan. In sommige gevallen heeft u recht op
een vergoeding. Dit is alleen van toepassing als u uw ZAV
bij Actium heeft aangevraagd en deze is goedgekeurd.
Voor meer informatie over ZAV’s verwijzen wij u naar de
brochure ‘Wonen naar wens’. U vindt deze brochure in het
Inloophuis aan de Ybenhaer 34.

Voorzieningen en faciliteiten
Actium biedt u een aantal voorzieningen en
faciliteiten aan waar u gebruik van kunt maken.

•
•

Bewonersbegeleiding
Tijdens de renovatie maar ook daarvoor worden
bewoners begeleid door de medewerker projecten
van Actium en een bewonersbegeleider van Nijhuis.
De begeleiding begint met het huisbezoek en de
begeleiding daarna hangt af van uw wensen en
mogelijkheden.
Eventuele extra begeleiding kan bestaan uit:
• begeleiding bij de directe bemiddeling naar een
andere woning
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begeleiding bij huuropzegging en het
adviseren en informeren over huurtoeslag
het bieden van maatwerk aan individuele
bewoners

Opschoondagen
Voorafgaand aan de sloop- en
bouwwerkzaamheden van uw woning bieden
wij u de gelegenheid om grofvuil te storten.
Actium stelt tijdens het project per blok een
afvalcontainer beschikbaar. U wordt tijdig
geïnformeerd wanneer de container bij u in de
buurt staat.

Opslag van goederen
Wanneer u kiest voor het pluspakket wordt
een deel van uw spullen naar de wisselwoning
verhuisd. Wellicht zijn er spullen die niet mee
(kunnen) worden verhuisd (denk aan een blokhut,
of een tuinset). U kunt dan gebruik maken van
de mogelijkheid om uw spullen op te slaan in
een eigen container. Deze container wordt in
een verwarmde opslag geplaatst. Hier zijn geen
kosten aan verbonden. Mocht u hier gebruik van
willen maken, dan kunt u dit aangeven tijdens
het keukentafelgesprek. Wanneer u kiest voor het
doe-het-zelfpakket zorgt u zelf voor de opslag
van uw spullen.

Pluspakket

Zijn er planten die u wilt behouden, dan bieden wij
u de mogelijkheid om deze planten te bewaren.
Ook bijvoorbeeld sierbestrating kunt u bewaren.
Voor het bewaren van tuinplanten zorgen wij
ervoor dat er tonnen met tuinaarde ter beschikking
komen. Wij zorgen ervoor dat een gedeelte van
een binnenterrein afgezet is met hekken alwaar u
schuttingen, betegeling e.d. kunt bewaren. Alles
wat u wilt bewaren kan op pallets geplaatst worden,
deze pallets worden aan de voorzijde van uw
woning geplaatst. Wij zorgen ervoor dat alles op het
binnenterrein gelabeld wordt opgeslagen. U bent zelf
verantwoordelijk voor het verzorgen van uw planten.
Alles wat u achterlaat in de tuin zal gelijktijdig met
de sloop van uw woning meegenomen worden.

Kooktoestel en pannenset
Uw nieuwe woning wordt aardgasvrij. Binnen het
pluspakket ontvangt u een kooktoestel voor uw
nieuwe woning en een 5-delige pannenset. Kiest u
voor het doe-het-zelfpakket, dan zorgt u zelf voor
een kooktoestel en pannenset.

Opslag van planten, tegels
en andere spullen uit uw tuin
Uw tuin zal door de uit te voeren sloop- en bouw
werkzaamheden niet behouden kunnen blijven.
De planten en spullen in uw tuin kunnen niet
blijven staan, of planten zullen kapot gaan.
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Bewonersbegeleiding
Hier vindt u alle contactgegevens voor de huurdersbegeleiding en de adressen en
contactgegevens van instanties en personen die bij het project betrokken zijn.

Medewerker projecten van Actium
Uw bewonersbegeleider vanuit Actium is Margriet
Broekema. Margriet is bereikbaar op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag via 06-51470689
of per mail via m.broekema@actiumwonen.nl

Spreekuur Actium
Actium heeft iedere maandagochtend van
10.00 tot 11.00 uur een inloopspreekuur
aan de Ybenhaer 34. U kunt hier met al
uw vragen over het project terecht.

Magriet Broekema
Bewonersbegeleider Actium
Telefoon: 06-51470689
E-mail m.broekema@actiumwonen.nl

Bewonersbegeleider van Nijhuis
Uw bewonersbegeleider vanuit Nijhuis is
Willy Groenenberg. De bouwplaatsmanager
van Nijhuis is Jarno Noord. Zij zijn
bereikbaar via 0592- 40 05 00 of
Haerenkwartier@nijhuis.nl

Willy Groenenberg
Bewonersconsulent Nijhuis
Telefoon: 0592-40 05 00
E mail: Haerenkwartier@nijhuis.nl

Jarno Noord
Bouwplaatsmanager Nijhuis
Telefoon: 0592-40 05 00
E mail: Haerenkwartier@nijhuis.nl

Gebiedsteam en Opbouwwerk
Heeft u zaken waar u ondersteuning
bij nodig heeft van het gebiedsteam of
opbouwwerk? Dan kunt u contact opnemen
met Carla van Rosmalen, Jose Donker
of Harry Rook.
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Carla van Rosmalen
Jose Donker
Gebiedsteam
Telefoon: 0516-820100.
Harry Rook
Opbouwwerk
Telefoon: 06 – 11167297
E-mail: hrook@scala-welzijn.nl

