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  47                                   Vragen van de heer B. Isik 

    (ingekomen op 9 mei 2014 en 
antwoorden door het college verzonden op 24 juni 2014) 

 

Schriftelijke vragen over renovatie woningen in Ankaradreef in bewoonde toestand 
 
Afgelopen dagen berichtte RTV Utrecht over renovatie van woningen van Portaal aan de Ankaradreef. 
De PvdA is zelf ter plekke gaan kijken en heeft gesproken met de huurders die het betreft. Bewoners 
gaven te kennen dat zij veel klachten hebben over de wijze van uitvoering van de renovatie. Daarnaast 
hebben ze geen of zeer beperkte beschikking over de dagelijks noodzakelijke voorzieningen zoals het 
toilet, keuken en badkamer. Bovendien ervaren zij de vervangende voorzieningen die Portaal ter 
beschikking heeft gesteld als onvoldoende. Daar komt bij dat de geplande werkzaamheden langer 
duren dan Portaal gecommuniceerd en afgesproken heeft.  
Met alle bewoners van zestien woningen één douche delen 's ochtends voordat je naar je werk of naar 
school gaat vinden wij als PvdA geen doen. En als er afspraken zijn gemaakt over de duur van de 
renovatie en deze door welke omstandigheden dan ook met veel tijd wordt overschreden, is dat voor 
de bewoners op z'n zachts uitgedrukt meer dan vervelend. Zeker voor gezinnen met kinderen en 
ouderen die hier veel hinder van ondervinden.. Gelukkig heeft Portaal inmiddels, zoals blijkt uit 
berichten op RTV Utrecht, erkend dat er in deze situatie fouten zijn gemaakt en is de uitvoering van de 
werkzaamheden door Portaal ondertussen stil gelegd.  
 
In Utrecht is eerder ervaring opgedaan met het renoveren van grote blokken huurwoningen. Op basis 
van die ervaringen is er in STUW verband (alle woningbouwcorporaties in Utrecht) en met de Bundeling 
gesproken over hoe dit soort grootschalige renovatiewerkzaamheden zouden worden uitgevoerd. 
Denkt u aan bijv de ervaringen zoals bij de PEN-dreven, Stanleylaan, Livingstonelaan. 
 
Gezien het feit dat er in de stad nog veel renovatieprojecten op stapel staan, de eerder gemaakte 
afspraken die niet nagekomen lijken te worden door Portaal, hebben we vragen over de werkwijze van 
corporaties in deze en soortgelijke situaties. Het doel van de renovatie om de kwaliteit van de woning 
sterk te verbeteren en het achterstallige onderhoud weg te werken onderschrijven we. Wel vragen we 
ons af of voldoende rekening is gehouden met de bewoners.  
 
Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college: 
 
1. Is het college op de hoogte van deze situatie op de Ankaradreef ? Zo ja, wat vindt het college 

hiervan? 
 
Het college is op de hoogte van de renovatie van de Ankaradreef. Deze hoogwaardige renovatie is 
het uitvloeisel van het gebiedsplan de Gagel waarin de gemeente en de corporaties gezamenlijk 
het doel voor het vernieuwen van de wijk de Gagel hebben vastgesteld. Portaal is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de renovatie en voor de zorg voor de bewoners als gevolg van de renovatie. 
Naar aanleiding van de berichten in de media heeft de gemeente overleg gevoerd met Portaal.  
Portaal heeft uitleg gegeven op welke manier zij rekening houden met bewoners en wat zij naar 
aanleiding van de klachten hebben aangepast. 
 

2. Is het college op de hoogte of de door Portaal toegezegde ‘logeerwoningen’ voor het vervolg van 
het renovatieproject inderdaad beschikbaar? Zo ja: geldt dat voor iedere bewoner? Zo nee, wat gaat 
het college ondernemen? 
 
Bij aanvang van de renovatie heeft Portaal  met individuele bewoners besproken welke 
mogelijkheden er zijn om tijdens de bouwwerkzaamheden zo min mogelijk  last te hebben  van 
lawaai, stof, of werkzaamheden in de woning. Per huishouden is zoveel mogelijk maatwerk 
geboden. Het betreft het aanbod aan bewoners op basis van een (medische) indicatie, of andere 
bijzonderheden (bijvoorbeeld ernstig ziek of zwanger). Zij kunnen gebruik maken van een 
logeerwoning en als dit is afgesproken dan is deze ook beschikbaar. In de door Portaal gehouden 
draagvlakmeting is dit ook het uitgangpunt geweest. Bewoners wisten op voorhand dat niet ieder 
huishouden een logeerwoning kreeg aangeboden. In de  “Leidraad renovaties en onderhoud: 
afwegingskader” is aangegeven dat voor de woningen die gerenoveerd worden in bewoonde staat 



met tijdelijke uitplaatsing elk huishouden een logeerwoning moet worden aangeboden. Het 
college zal Portaal op deze afspraak aanspreken en hen vragen of dit ook gecommuniceerd is met 
de bewoners. 
 

3. Is het college bereid om streng toe te zien dat de recent gemaakte afspraken over "renovatie in 
bewoonde staat" door de corporaties worden nagekomen en nageleefd. En wat betekent dat voor 
u? 
 
Het college is bereid toe te zien op de gemaakte afspraken met de corporaties, waaronder de 
toepassing van het afwegingskader. Dat neemt niet weg dat het uiteindelijk aan de corporaties is 
om te bepalen op welke wijze de renovatie wordt uitgevoerd. 
 

4. Is het college met de PvdA eens dat zulke ingrijpende werkzaamheden in bewoonde staat alleen 
kunnen worden uitgevoerd als er voldoende en goede vervangende voorzieningen zijn?  
Wat gaat het college doen om dit ook bij deze renovatie aan de Ankaradreef te realiseren? 
 
Ja, het college is het met de PvdA eens dat er bij ingrijpende werkzaamheden goede 
vervangende voorzieningen moeten zijn. De gemeente heeft met Portaal over de situatie 
aan de Ankaradreef gesproken. Portaal heeft ingegrepen. Er is een extra werkdag 
toegevoegd om de overlast te spreiden, de aanvoertijden van materieel zijn gewijzigd, er 
zijn extra huiskamerwoningen en er is een onkosten vergoeding aangeboden. Tenslotte 
zijn de aanpassingen verwerkt in een nieuwe werkkalender voor de bewoners. Het college 
gaat nog het gesprek aan met Portaal over het aanbieden van een logeerwoning voor 
iedereen. 
 

5. Is het college het met de PvdA eens dat in sommige situaties de renovatie niet in bewoonde staat 
kan worden uitgevoerd en dat het niet zo mag zijn dat corporaties om financiële redenen kiezen 
voor renovatie in bewoonde staat, gezien de ellende die dit voor de zittende huurders met zich 
meebrengt?  
 
Het college is van mening dat de “Leidraad renovaties en onderhoud: afwegingskader” een 
goed houvast geeft om deze afweging te maken. De corporaties vullen dit plan vervolgens 
concreet in. De gemeente gaat er van uit dat de corporaties dit afwegingskader objectief 
gebruiken en daarbij rekening houden met de belangen van de bewoners en dit is in het 
kader van het sociale plan ook vooraf aan hen  voorgelegd. 
 

6. Is het college bereid om deze situatie op korte termijn met Portaal te bespreken en de raad op de 
hoogte te stellen van de uitkomsten van dit gesprek? 
 
Ja, daartoe is het college bereid. 
 

7. Tijdens de renovatiewerkzaamheden zijn er in enkele woningen lekkage ontstaan. Daardoor 
hebben enkele bewoners schade geleden. Is het college bereid om toe te zien dat de geleden 
schades door Portaal goed wordt hersteld? 
 
Nee, de gemeente heeft geen toezichthoudende rol. Dit is een kwestie van Portaal. In het 
gesprek dat wij met Portaal gehad hebben, heeft Portaal aangegeven de schade te 
herstellen, of indien van toepassing te vergoeden. 

 


