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1. Inleiding 

Bewonersvereniging Hestia heeft onder de leden van het Digitaal Advies Panel een 

onderzoek gehouden naar de mening van huurders van Portaal over de kwaliteit van 

de woonomgeving. Deze rapportage laat de resultaten en de conclusies van dit 

onderzoek zien.  

 

1.1 Bewonersvereniging Hestia 

Hestia is de bewonersvereniging van en voor huurders van Portaal Eemland. Hestia 

zet zich in voor prettig wonen, in een goed onderhouden woning, in een fijne buurt 

en tegen een redelijke prijs. Met adviezen over onderwerpen die met huren en 

wonen te maken hebben en deelname aan overleggen behartigt Hestia de belangen 

van haar leden. Daarnaast kunnen leden van Hestia voor vragen, problemen en 

klachten over huren en wonen terecht bij Hestia.  

 

1.2 Digitaal Advies Panel 

Het bestuur van Hestia geeft over verschillende onderwerpen adviezen. Aan Portaal, 

aan huurders en aan leden van Hestia. Waar mogelijk wil Hestia de mening van 

huurders in deze adviezen laten doorklinken. Daarom is begin 2012 het Digitaal 

Advies Panel opgezet. Huurders van Portaal kunnen gratis lid worden van dit panel 

en krijgen vragen over verschillende onderwerpen voorgelegd. De antwoorden 

worden verwerkt in rapportages en adviezen. Het Digitaal Advies Panel telt op dit 

moment 48 leden. Met wervingsacties en nieuwe onderzoeken hoopt Hestia dat dit 

aantal in 2012 verder zal toenemen. Hoe meer panelleden, hoe meer de stem van 

huurders wordt gehoord. 

 

1.3 Onderzoek Kwaliteit Woonomgeving 

Het onderzoek Kwaliteit Woonomgeving is het eerste onderzoek dat onder de leden 

van het Digitaal Advies Panel is gehouden. Als vereniging voor huurdersbelangen 

vindt Hestia het belangrijk dat huurders plezierig wonen in een woning van Portaal. 

Wonen met plezier heeft te maken met een schone, veilige en prettige woon-

omgeving, in en rondom de woning. Het onderzoek Kwaliteit Woonomgeving is 

bedoeld om meningen van huurders te verzamelen over de kwaliteit van de woning, 

bekendheid en ervaringen met beheerders en meningen over de voorzieningen in de 

buurt. De resultaten van dit onderzoek, vastgelegd in deze rapportage, geven een 

goede indruk van wat er leeft onder huurders. Hestia gebruikt dit onderzoek om veel 

voorkomende problemen en wensen te bespreken met Portaal, gemeente en/of 

bewoners.  

1.4 Samenvattende conclusie 

Het onderzoek Kwaliteit Woonomgeving laat zien dat de panelleden over het 

algemeen redelijk tevreden zijn over de kwaliteit van de woning en de 

woonomgeving. De kwaliteit van de woningen scoort een ruime voldoende; het 

schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten in appartementencomplexen kan 

duidelijk beter. In de woonomgeving kan het een en ander worden verbeterd door 

hondenpoep, parkeeroverlast en geluidsoverlast aan te pakken. De rol van de 

buurtbeheerder is voor velen niet duidelijk, wel wordt er van hem en Portaal veel 

verwacht in het aanpakken van problemen en het toezicht houden op de kwaliteit 

van de woonomgeving.   
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2. Onderzoek 

Het onderzoek heeft plaats gevonden via een vragenlijst die uitsluitend door leden 

van het Digitaal Advies Panel kon worden ingevuld. Het onderzoek is gestart op  

23 februari 2012, de reactietermijn sloot op 15 maart 2012.  

 

2.1 Vragenlijst 

De vragenlijst is door het bestuur van Hestia samengesteld. Het panel kreeg vragen 

voorgelegd in vier categorieën. 

1. Vragen over de kwaliteit van de woning en de verschillende ruimtes binnen de 

woning.  

2. Vragen over de technische voorzieningen in de woning. 

3. Voor bewoners van appartementen waren er vragen over gemeenschappelijke 

ruimten en voorzieningen. 

4. Vragen over de buurt en de buurtbeheerder. 

 

Bij vragen over kwaliteit konden de panelleden hun mening aangeven op een schaal 

van goed-matig-slecht. Bij sommige vragen was het mogelijk eigen antwoorden te 

plaatsen. Tot slot was er de mogelijkheid om aan het eind van de vragenlijst 

aanvullende opmerkingen en suggesties te plaatsen die met de kwaliteit van de 

woonomgeving te maken hebben. 

 

2.2 Deelnemers 

Ten tijde van het onderzoek telde het Digitaal Advies Panel 45 leden die allemaal de 

vragenlijst hebben ingevuld, een score van 100%. Het onderzoek is anoniem, er is 

geen verband tussen persoonsgegevens van de deelnemer en de gegeven 

antwoorden. 

 

2.3 Reacties 

Deze rapportage bevat naast cijfermatige weergave en interpretaties daarvan, ook 

meningen en suggesties van panelleden. Deze zijn waar en waardevol, ze geven een 

goede indruk van wat er leeft onder de panelleden. Meningen hoeven niet feitelijk of 

juridisch juist te zijn, en suggesties worden niet getoetst aan haalbaarheid. Daarin 

onderscheid zich een onderzoeksrapportage van officiële adviezen zoals Hestia die 

ook uitbrengt. De resultaten van dit onderzoek kunnen wel onderdeel uitmaken van 

een officieel advies van Hestia aan Portaal, gemeente of andere partijen. 

 

2.4 Verantwoording 

Het onderzoek is in opdracht van het bestuur van Hestia uitgevoerd door Ineke 

Jansen van Governess. Het onderzoek heeft plaats gevonden met behulp van een 

digitale vragenlijst. De leden van het Digitaal Advies Panel hebben een link naar deze 

vragenlijst ontvangen en de vragen online en anoniem beantwoord. De antwoorden, 

opgenomen in een database, zijn verwerkt tot een conceptrapportage. Na bespreking 

van het concept is deze rapportage definitief vastgesteld door het bestuur van 

Bewonersvereniging Hestia.   
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3. Resultaten 

De resultaten van het onderzoek geven een genuanceerd beeld van de door de 

panelleden ervaren kwaliteit van de woning en de woonomgeving. In de paragrafen 

hierna zijn de resultaten beschrijvend weergegeven. In Bijlage 1 zijn alle 

gedetailleerde cijfers en antwoorden opgenomen.  

3.1 Woning 

Van de 45 panelleden wonen er 20 in een eengezinswoning en 25 in een 

appartement. De totale kwaliteit van de ruimtes in de woning scoort een voldoende. 

Waar de kwaliteit van de woon- en slaapkamers goede beoordelingen krijgen, wordt 

de kwaliteit van de berging door meer dan de helft van de panelleden als matig tot 

slecht ervaren. De badkamer en in iets mindere mate de keuken verdienen aandacht 

als het om (door panelleden) ervaren kwaliteit gaat.  

 

 Goed Matig Slecht 

Woonkamer 87% 11%   2% 

Slaapkamer(s) 82% 13% ..5% 

Toilet 71% 25%   5% 

Keuken 64% 27%   9% 

Badkamer 56% 33% 11% 

Berging 49% 35% 16% 

    

Gemiddelde beoordeling 68% 24% 8% 

 

Beantwoording van de vragen over de buitenkant van de woning is voor bewoners 

van appartementen iets lastiger (gebleken) dan voor bewoners van een 

eengezinswoning. Geeft 42% van de panelleden aan dat de kwaliteit van het dak 

goed is, geeft 44% aan niet te weten hoe het met de kwaliteit van het dak staat. 

Deze panelleden wonen allemaal in een appartement.  

Over het verfwerk aan de buitenkant is 71% van de panelleden tevreden. Iets meer 

dan de helft van de panelleden beoordeelt de riolering en afvoeren als goed, ruim 

een kwart vind dat van matige kwaliteit. 

 

Geen van de panelleden heeft enkel glas dat binnenkort wordt vervangen; één 

panellid heeft nu enkel glas en zou graag dubbel glas in de woning hebben. Vijf 

panelleden hebben dubbel glas dat problemen geeft, bij negenendertig leden werkt 

het dubbel glas in de ramen prima. 

 

3.2 Technische voorzieningen 

Alle woningen van de panelleden worden door middel van een CV-ketel verwarmd. 

Een kleine kanttekening daarbij: de vragenlijst bood niet de mogelijkheid om aan te 

geven dat de woning wordt verwarmd door middel van een warmtepomp/ 

stadsverwarming. Enkele panelleden maakten hier –terecht- een opmerking over, 

waaruit is af te leiden dat zij in ieder geval deze vorm van verwarming gebruiken..  

 

Bijna alle panelleden (98%) weten waar ze storingen en problemen met de 

verwarming kunnen melden. Volgens 89% van de panelleden wordt er snel 

gereageerd op storingsmeldingen; problemen worden ruim voldoende (82%) naar 

tevredenheid opgelost.  

 

Van de 41 panelleden die mechanische ventilatie in de woning hebben, hapert deze 

in 7 gevallen regelmatig.  
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3.3 Gemeenschappelijke ruimten 

Voor bewoners van appartementen (25) kent de vragenlijst een aantal vragen over 

de gemeenschappelijke ruimten. De vragen zijn echter door 27 panelleden 

beantwoord; dit is te verklaren door het feit dat 2 panelleden in een beneden- of 

bovenwoning wonen, dat als eengezinswoning hebben geduid, maar waar wel sprake 

is van gemeenschappelijke ruimten.  

 

Zestien van de 27 panelleden geven aan geen huismeester te hebben, 2 kennen hun 

huismeester niet of weten hem niet te vinden. Negen panelleden vinden dat de 

huismeester goed bereikbaar is.  

 

Over de inrichting van gemeenschappelijke ruimten is slechts 37% tevreden; uit de 

antwoorden van de panelleden is op te maken dat dit sterk wordt beïnvloed door de 

mening over het schoonhouden van de ruimten. Slechts 26% is daar tevreden over. 

De verlichting van gemeenschappelijke ruimten scoort duidelijk hoger: 67% van de 

panelleden is daar tevreden over.  

 

 
Tevreden 

Matig 

tevreden 

Niet 

tevreden 

Inrichting 10 37% 14 52% 3 11% 

Verlichting 18 67%  7 26% 2 7% 

Schoonmaak   7 26% 12 44% 8 30% 

 

Gevraagd naar suggesties voor verbetering van de inrichting van 

gemeenschappelijke ruimten zien we een duidelijke samenhang en overlap met 

suggesties voor het verbeteren van de schoonmaak. Samengevat komen deze 

suggesties neer op het aanspreken op vervuiling en vervuilers en het beter en vaker 

schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten. Ook het afsluiten van toegangen en 

trappenhuizen voor vreemden en het verwijderen uit vluchtroutes van plantenbakken 

en losliggende deurmatten is een aantal keren genoemd.  

 

Hoewel het merendeel tevreden is over de verlichting van gemeenschappelijke 

ruimten, worden er vooral suggesties aangedragen voor het terugdringen van 

(onnodig) energieverbruik. Eenvoudige maatregelen worden genoemd, zoals het 

verminderen van het aantal lampen of het overdag uitzetten van lampen. 

 

3.4 Vragen over de buurt 

Een ruime meerderheid, namelijk 87% van alle panelleden, is van mening dat het in 

de buurt prettig wonen is. Iets meer dan de helft geeft aan veel mensen in de buurt 

te kennen.  

 

Gevraagd naar de mate van overlast in de buurt, komt geen enkel onderdeel boven 

de 40%. Hondenpoep scoort als hoogste, met overlast door parkeren als goede 

tweede, direct gevolgd door geluidsoverlast (van buiten).  

 

 Veel Weinig Geen 

Leegstand 0 0% 12 27% 33 73% 

Parkeren 14 31% 18 40% 13 29% 

Geluidsoverlast 13 29% 23 51% 9 20% 

Drugs 2 4% 17 38% 26 58% 

Vandalisme 4 9% 26 58% 15 33% 

Hondenpoep 18 40% 21 47% 6 13% 
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Er zijn drie vragen gesteld over voorzieningen in de buurt. Opvallend is dat minimaal 

44% van de panelleden daar geen mening over heeft. De helft van het panel vindt 

dat er voldoende speelvoorzieningen voor jonge kinderen zijn. Voor de jeugd tot 16 

jaar zegt 20% dat er voldoende en 22% dat er onvoldoende voorzieningen in de 

buurt te vinden zijn. Op de vraag of er in de buurt genoeg te doen is voor ouderen, 

antwoordde 29% van het panel met ja, en 22% gaf nee als antwoord. 

 

De buurtbeheerder blijkt redelijk onzichtbaar en/of onbekend voor de panelleden. 

Slechts 1 panellid geeft aan de buurtbeheerder regelmatig te spreken, twaalf zien of 

spreken de buurtbeheerder weinig. Ruim 70% van de panelleden zegt de 

buurtbeheerder niet te kennen of niet te weten dat er een buurtbeheerder is. 

 

Uit de antwoorden op de vraag waar de buurtbeheerder meer aandacht aan zou 

moeten of kunnen besteden wordt duidelijk dat het voor de panelleden niet altijd 

even duidelijk is welke takenpakket de buurtbeheerder heeft. Als suggesties worden 

dan ook meer contact met en zichtbaarheid van de buurtbeheerder genoemd. De 

panelleden vinden meer aandacht voor het onderhoud van de groenvoorziening 

belangrijk en geven aan dat er meer toezicht zou moeten zijn op hangjongeren, 

zwerfvuil en parkeren.  

 

3.5 Overige opmerkingen 

Aan het einde van de vragenlijst konden de panelleden opmerkingen en suggesties 

kwijt die nog niet eerder aan bod zijn gekomen. Deze zijn integraal opgenomen in de 

bijlage. De meeste opmerkingen zijn gemaakt over Portaal en haar dienstverlening. 

Suggesties worden gedaan om klachten sneller te verhelpen, beter bereikbaar te zijn 

en meer of beter onderhoud aan woningen en de directe omgeving te plegen. 
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4. Beoordeling en conclusies 

Het onderzoek Kwaliteit Woonomgeving geeft de indruk dat de panelleden over het 

algemeen redelijk tevreden zijn over de kwaliteit van de woning en de 

woonomgeving. Worden de resultaten in samenhang met elkaar beoordeeld, dan 

kunnen daaruit de volgende conclusies en aanbevelingen worden getrokken. 

 

De kwaliteit van de woningen scoort een ruime voldoende. De kwaliteit van 

bergingen is onder de maat, die van badkamers bevindt zich in de gevarenzone. 

De informatievoorziening over technische voorzieningen in de woning is op orde, 

hoewel de panelleden aangeven het soms onduidelijk te vinden met wie wanneer 

waarover contact moet worden opgenomen. Op dit punt zijn verbeteringen mogelijk 

door betere informatie, een duidelijk contactpunt en vlotte afhandeling. 

 

Op het punt van het schoon maken en houden van gemeenschappelijke ruimten in 

appartementcomplexen valt veel te verbeteren. Meer en beter schoonmaken en het 

afsluiten van toegangen voor vreemden zijn maatregelen die door de panelleden als 

wenselijk worden genoemd.  

 

Een ruime meerderheid van de panelleden woont in een prettige buurt. De buurt zou 

nog prettiger worden als de overlast door hondenpoep wordt aangepakt. Ook het 

verminderen van parkeeroverlast en geluidsoverlast van buiten zou het woongenot 

verhogen. Over de voorzieningen in de buurt heeft 44% van de panelleden weliswaar 

geen mening, maar daaruit mag niet de conclusie worden getrokken dat deze 

voorzieningen niet belangrijk zouden zijn.  

 

Het onderzoek toont aan dat het voor veel panelleden onduidelijk is dat er een 

buurtbeheerder is en wat de taak van de buurtbeheerder is. Meer zichtbaarheid en 

contact met de buurtbeheerder lijkt daarom op z’n plaats.  

 

Panelleden zien het als een taak voor Portaal om de kwaliteit van de woning, de 

woonomgeving en de kwaliteit van de huurders (toewijzing) te waarborgen. Daarin 

schiet Portaal op sommige punten tekort. Het contact met Portaal kan beter, niet 

alleen om klachten af te handelen, maar ook om problemen in de directe 

woonomgeving te kunnen melden en op te lossen. Zo wordt er ondermeer gepleit 

voor een beter onderhoud van de groenvoorziening in de buurt en een anoniem 

meldpunt voor illegale activiteiten in woningen.  
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Bijlage 1 Overzicht resultaten 

 

Vraag: Hoe woont u? 

 

Appartement  25 (56%) 

Eengezinswoning 20 (44%) 

Het onderscheid naar een beneden- en bovenwoning is in de vraagstelling niet 

gemaakt. Een aantal panelleden gaf aan dat ze die vraag hebben gemist. 

 

Vraag: Kwaliteit verschillende ruimtes in de woning 

 

 Goed Matig Slecht 

Woonkamer 39 87%   5 11% 1   2% 

Badkamer 25 56% 15 33% 5 11% 

Toilet 32 71% 11 25% 2   5% 

Keuken 29 64% 12 27% 4   9% 

Slaapkamer(s) 37 82%   6 13% 2 ..5% 

Berging 22 49% 16 35% 7 16% 

       

Gemiddelde beoordeling  68%  24%  8% 

 

Vraag: Kwaliteit buitenkant woning 

 

 Goed Matig Slecht Weet niet 

Dak 19 42%   3   7% 3 7% 20 44% 

Riolering en afvoeren 25 56% 12 27% 1 2% 7 15% 

Verfwerk buiten 32 71% 8 18% 4 9% 1 2% 

 

Vraag: Ramen in de woning zijn voorzien van: 

 

Enkel glas dat binnenkort wordt vervangen 0 0% 

Enkel glas en ik zou graag dubbel glas willen 1 2% 

Dubbel glas dat prima werkt 39 87% 

Dubbel glas dat problemen geeft 5 11% 

 

Vraag: Verwarming door middel van: 

CV-ketel 45 (100%) 

Gaskachel   0 (   0%) 

Er was geen mogelijkheid om aan te geven dat de woning via een warmtepomp/ 

stadsverwarming wordt verwarmd. Een aantal panelleden maakten hierover –

terecht- een opmerking. 

 

Vragen over problemen en storingen met verwarming 

 

 Ja Nee 

Ik weet waar ik storingen kan melden 44 98% 1 2% 

Er wordt snel gereageerd op een storing 40 89% 5 11% 

Problemen worden naar tevredenheid opgelost 37 82% 8 18% 

 

Vraag: Mijn woning heeft: 

Mechanische ventilatie die goed werkt  34 (75%) 

Mechanische ventilatie die regelmatig hapert   7 (16%) 

Geen mechanische ventilatie     4 (  9%) 
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Appartementen 

Bij de eerste vraag hebben 25 panelleden aangegeven in een appartement te wonen. 

Onderstaande vragen over gemeenschappelijke ruimten, oorspronkelijk alleen 

bedoeld voor bewoners van appartementen, zijn echter door 27 panelleden 

beantwoord. Daaruit is af te leiden dat tenminste 2 panelleden in een beneden- of 

bovenwoning wonen die ze als eengezinswoning hebben aangeduid, maar waarbij 

wel sprake is van gemeenschappelijke ruimten.  

 

Vraag: Huismeester 

De huismeester is goed bereikbaar      9 ( 33%) 

De huismeester ken ik niet/ weet ik niet te vinden   2 (  7%) 

We hebben geen huismeester    16 ( 60%) 

 

Vragen over gemeenschappelijke ruimten 

 

 
Tevreden 

Matig 

tevreden 

Niet 

tevreden 

Inrichting 10 37% 14 52% 3 11% 

Verlichting 18 67%  7 26% 2 7% 

Schoonmaak   7 26% 12 44% 8 30% 

 

 

Suggesties voor verbetering van de gemeenschappelijke ruimten: 

 

Inrichting/onderhoud 

 Bewonerscommissie voor Scheltussingelcomplex 

 Toezicht op vervuiling door bewoners, elkaar er op aanspreken helpt niet 

 Portaal moet het schoonmaakrooster volgen 

 Trappenhuizen en gangen van bergingen zijn te vies en moeten vaker en 

beter worden schoon gemaakt. 

 Beter schoonmaken door trappen niet alleen te vegen, maar ook te dweilen 

en kauwgomresten verwijderen 

 Na het schoonmaken van bovenverdiepingen de onderliggende etages (vooral 

begane grond) ontdoen van naar beneden gekomen vocht en vuil 

 Na het schoonmaken de deurmatten terugleggen 

 Bij de jaarlijkse schoonmaak van de galerij niet alleen de glaswanden, maar 

ook het looppad schrobben 

 Verwijderen losliggende deurmatten en plantenbakken op galerij(en) vanwege 

vluchtroute 

 Stroevere vloeren bij ingangen, bij nat weer nu vaak te glad. 

 Toegangsdeur vaker nakijken 

 Trappenhuis afsluiten voor vreemden 

 Huismeester/conciërge aanstellen 

 Lichtere kleuren 

 

 

Verlichting 

 Minder energieverbruik in gangen door minder lampen 

 Kapotte lampen sneller vervangen, direct opvolgen van storingsmeldingen 

 Armaturen vervangen, lampen blijven nu onnodig lang branden 

 Lagere prijs van Portaal voor de lampen van gemeenschappelijke schuren die 

door huurders bij Portaal moeten worden afgenomen 

 Doorvoeren van de reeds bij Portaal gevraagde aanpassing om 

portiekverlichting niet continu, maar alleen ’s avonds te laten branden. 
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Vragen over uw buurt 

 

 Ja Nee 

In mijn buurt is het prettig wonen 39 87% 6 13% 

In mijn buurt ken ik veel mensen 24 53% 21 47% 

 

Vragen over overlast in de buurt 

 

 Veel Weinig Geen 

Leegstand 0 0% 12 27% 33 73% 

Parkeren 14 31% 18 40% 13 29% 

Geluidsoverlast 13 29% 23 51% 9 20% 

Drugs 2 4% 17 38% 26 58% 

Vandalisme 4 9% 26 58% 15 33% 

Hondenpoep 18 40% 21 47% 6 13% 

 

Vragen over voorzieningen in de buurt 

 

 Ja Nee Geen mening 

Voldoende speelvoorzieningen 

voor jonge kinderen 

23 51% 2 4% 20 44% 

Voldoende voorzieningen voor 

jeugd tot 16 jaar 

9 20% 10 22% 26 58% 

Genoeg te doen voor ouderen 

 

13 29% 10 22% 22 49% 

 

Vragen over de buurtbeheerder 

De buurtbeheerder zie of spreek ik regelmatig   1  (  2%) 

De buurtbeheerder zie of spreek ik weinig   12 ( 27%) 

De buurtbeheerder ken ik niet    15 ( 34%) 

Ik weet niet of we een buurtbeheerder hebben  17 ( 37%) 

 

 

Vraag: de buurtbeheerder zou meer aandacht kunnen/moeten besteden 

aan: (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Verlichting van donkere stegen    8 x genoemd 

Onderhoud van speeltoestellen    3 x genoemd 

Onderhoud van de groenvoorziening 18 x genoemd 

 

Andere zaken waar de buurtbeheerder meer aandacht aan zou moeten/kunnen 

besteden zijn: 

 

 Het nalopen van bergingsgangen en vergelijkbare looproutes 

 Verlichting gemeenschappelijke bergingen en trappenhuizen 

 Controle op de naleving van de regels van Portaal (huisvuil, losse materialen 

galerijen) 

 Juist gebruik van afvalcontainers, toezicht op zwerfvuil 

 Overlast honden, met name hondenpoep en blaffende honden die in (hun) 

tuin rondlopen 

 Overlast gevende bomen, zoals berken en grote bladverliezers 

 Beter maaibeleid in de zomer voor verbetering biodiversiteit 

 Onkruid verwijderen en aandacht voor (over)woekerende struiken 
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 Kattenklimtouwen zodat katten die in de gracht vallen er weer uit kunnen 

klimmen 

 Meer aandacht besteden aan gladheidbestrijding en putten uitzuigen 

 Overlast door hangjongeren in winkelcentra en bij het station 

 Contact met scholen en scholieren over zwerfvuil en andere overlast 

 Te hard rijden in 30 kilometer zones 

 Parkeren van onbevoegden op invalide-parkeerplaatsen 

 Aanwezig zijn in de wijk, presenteren in een blad en iets organiseren om de 

buurtbeheerder te leren kennen 

 Om mening van bewoners vragen 

 Veiligheid en voorkomen van verpaupering van woonbuurten 

 

Vraag: Wat u verder nog kwijt wilt 

 

 De geluidsisolatie van onze woningen laat zeer te wensen over, veel geluid, 

vooral muziek is erg hoorbaar. Huizen beter isoleren. 

 Onze witte woningen zijn allang niet meer wit. De onderhand 25jr oude 

woningen zijn aan de buitenzijde ontzettend vies geworden. De koopwoningen 

worden door bewoners met hoge druk schoongehouden en geïmpregneerd, 

dat mag Portaal van mij met de overige huurwoningen ook wel ondernemen. 

Tevens wil ik naar 25 jr dezelfde kleur wel eens een andere kleur op het 

houtwerk zien. 

 Het onderhoud van de groenvoorziening rondom gemeentelijke parkeerplaats 

is slecht.  

 Er zouden meer concrete middelen ingezet moeten worden om verpaupering 

van woningen op te lossen en te voorkomen. Verder ook concrete middelen in 

zetten in de groenvoorziening van onze wijk. 

 De sociale cohesie in het complex gaat snel achteruit. 

 Overlast door verkoop van verkochte (voormalige) sociale huurwoningen, 

omdat de eigenaars altijd hun nieuwe woning gaan opknappen of verbouwen. 

 Hoe los je problemen op als de één huurder is en de ander eigenaar van zijn 

koopwoning? De verhuurder kun je dan niet inschakelen zodat je bij de 

wijkagent en buurtbemiddeling terecht komt. Of zijn er tóch nog andere 

mogelijkheden? 

 Spreekuur buurtbeheerder is alleen overdag mogelijk. Dus moeilijk 

persoonlijk te benaderen indien de huurder(s) overdag werken. 

 Klachten graag zo snel mogelijk verhelpen en niet opdrachtbonnen vergeten 

door te geven. 

 Erg lastig dat een vraag om een reparatie of klacht altijd via allerlei kanalen 

moet voor je de juiste persoon te pakken hebt. Opzichter heeft het erg druk. 

Ook lastig om te weten of je Onderhoud moet hebben of het callcenter of 

rechtstreeks met een bedrijf moet bellen. Ook als een reparatie niet goed is 

uitgevoerd. Portaal is ook niet zo betrouwbaar als het gaat om de belofte dat 

je wordt teruggebeld. Dat kan beter. 

 Meer controle of uitgevoerd werk ook echt is uitgevoerd.  

 Het is jammer dat je bepaalde zaken niet anoniem mag doorgeven zoals 

klachten over illegale onderverhuur of illegale/criminele praktijken in 

woningen. 

 Bij herinrichting van bijvoorbeeld parkeerterreinen zou Portaal meer open 

moeten staan voor opmerkingen van bewoners. Nu moeten we het maar 

uitzoeken. 

 Juiste informatie in de woonkrant zodat de juiste huurders op de juiste huizen 

afkomen. Voorbeeld: in de woonkrant zijn afgelopen jaar drie woningen in 

mijn straat in de verhuur geweest. Drie maal stond er een verkeerde foto bij 
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en werd een benedenhuis een appartement genoemd en een bovenwoning 

een portiekwoning. Daardoor komt er in een benedenhuis met een grote tuin 

iemand te wonen die geen zin in een tuin heeft en niet weet wat een hark is. 

Of er komt in een seniorenwoning een alleenstaande senior man met een 

puberzoon te wonen,die regelmatig veel vriendjes bij hem thuis laat komen.  

De inspectie van de woningbouwvereniging zou bij de toewijzing van 

woningen meer met deze omstandigheden rekening moeten houden. 

 Door een verbreding van de straat is het groen weg en vervangen door asfalt 

met te lage verkeersdrempels. Gevolg: meer herrie en auto’s die harder 

rijden. In de zomer kun je niet meer op het balkon zitten (stank / herrie / 

uitzicht op de files/ etc. terwijl het een woonwijk is.  

 Betere beveiliging van voordeur met cameratoezicht en betere 

entreemogelijkheid op parking. 

 Het woongenot is een dynamisch evenwicht. Het heeft niet alleen met de 

kwaliteit van de woning te maken maar ook met de directe buren en de buurt. 

Het is nu een uitstekend evenwicht. Wat het wonen in de huurwoning van 

Portaal prettig en comfortabel maakt. ik begrijp dat dit zomaar kan 

veranderen met een andere buur. 

 


