
Bewonerscommissies  Noordse Park e.o. en Nijenoord-Oost organiseren een nieuwe informatieavond en doen verslag van de 
laatste bewonersbijeenkomst en het overleg met Mitros over de aangekondigde werkzaamheden.  

Mitros heeft toegezegd op de bewonersavond aanwezig te zijn om uw vragen te beantwoorden. 

Bent u ook van de partij?
datum:  dinsdag 19 november
Tijd:   19.30 uur
Locatie:  Vechthuis, Jagerskade 13-15 (bij de Rode Brug, zie www.vechthuis.nl)
- - - - - - - - - - - - 

Beste mensen,

Het was fijn om zoveel buurtgenoten te ontmoeten op de bewonersinformatieavond op 9 oktober in de Speeltuin! Nu de onder-
houdswerkzaamheden steeds dichterbij komen, is het extra belangrijk om het onderlinge contact in de buurt te versterken! 
In de vorige bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat bij de bewoners behoefte is aan een bewonersinformatieavond georga-
niseerd door Mitros zelf. Mitros heeft dit voorstel in overweging genomen en aan de bewonerscommissies laten weten dat zij na 
intern beraad van mening zijn om zelf geen bewonersbijeenkomst te houden. Wel willen ze aanwezig zijn op een bijeenkomst 
georganiseerd door de bewonerscommissies. Daarom organiseren wij op 19 november een bijeenkomst voor bewoners waarbij 
vertegenwoordigers van Mitros als gast aanwezig zijn om vragen van bewoners direct te beantwoorden.

Verder willen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden over de aangekondigde werkzaamheden van Mitros. In dit schrijven 
zetten we de belangrijkste onderwerpen, die op de eerste informatieavond voor bewoners zijn besproken, en die we hebben 
meegenomen in het overleg met Mitros op 10 oktober, op een rij:

“Het valt me wel tegen wat ze gaan doen aan m’n huis”
De meeste bewoners hebben op de informatieavond aangegeven teleurgesteld te zijn dat er geen sprake is van werkelijke 
renovatie, maar dat er slechts onderhoud wordt gepleegd. Wij als bewonerscommissies delen deze teleurstelling. Mitros geeft 
aan dat er geen geld is voor meer verbeteringen dan de werkzaamheden genoemd in het maatregelenpakket.

“Ik heb helemaal geen behoefte aan een nieuw plafond. Mag ik weigeren?”
Hoewel sommige buurtbewoners blij zijn dat ze een nieuw plafond krijgen, zijn er anderen die hier geen behoefte aan hebben. 
Mogen bewoners de plafonds weigeren? Mitros en wij verschillen hierover van mening. Mitros geeft aan dat een brandwerend 
plafond verplicht is in verband met de splitsingseisen om de woningen te kunnen verkopen. De bewonerscommissie stelt dat de 
brandwerende plafonds in het belang zijn van Mitros en niet vallen onder onderhoud en woningverbetering. Wij zijn van mening 
dat het plaatsen van de brandwerende plafonds geen dringende maatregel is en dus niet verplicht kan worden. 

“Ik zit straks meer dan twee weken in de rotzooi vanwege dat plafond. Wat staat daar tegenover?”
De bewoners bij wie Mitros een brandwerend plafond wil gaan plaatsen, zien op tegen de overlast die dit gaat geven. Er werd ge-
vraagd om compensatie. In het overleg met Mitros hebben wij dit besproken. Mitros heeft een passende vergoeding toegezegd.

“Ik ben niet in staat om mijn eigen spullen in te pakken en te verplaatsen”
Bewoners hebben zorgen geuit over de zware last van het inpakken en verplaatsen van spullen en geven aan dit niet zelf te 
kunnen. Mitros heeft de aannemer zo’n  4 uur beschikbaar gesteld om in overleg met de bewoner/ster voorzieningen weg te 
halen en/of  inboedel in de container te plaatsen. Mitros bekijkt nog de mogelijkheden om ook de Vriendendienst in te schakelen 
voor hulp bij het verplaatsen van de inboedel. Om alvast een indruk te hebben van de Vriendendienst kunt u deze website 
bezoeken: www.uw.nl/vriendendienst.

Wij hebben bij Mitros benadrukt dat er bewoners zijn die extra zorg nodig hebben. Mitros erkent  dit, en geeft aan dat die mensen 
dit het beste zo vroeg mogelijk bij Mitros kunnen aangeven zodat Mitros maatwerk kan leveren. Ook vragen van bewoners over 
huisdieren en het gebruik van de rustwoning (“mag je daar slapen?”) zullen door Mitros per individuele vraag worden beoordeeld. 

belangrijk nieuws!
Uitnodiging voor tweede informatieavond 
voor bewoners op dinsdag 19 november



“Ik wil er niet op achteruitgaan”
Tijdens de inloop in de proefwoning hebben bewoners kunnen zien hoe het er met een verlaagd plafond 
uitziet. Daarbij viel op dat de bovenramen in de gang vervangen zijn door dichte platen. Bewoners vonden 
het te donker in de gang. Mitros heeft toegezegd te onderzoeken of er glas teruggeplaatst kan worden. Een aantal bewoners gaf 
ook aan dat ze er met de nieuwe gipsplatenplafonds op achteruit gaan in vergelijking met de huidige staat van hun gestucte of 
sierplafonds. In het overleg heeft Mitros toegezegd dat er bij twist, of er van schade sprake is, een onafhankelijk adviseur zal 
beslissen of een bewoner in aanmerking komt voor een vergoeding. (volgens de regeling uit het Algemeen Sociaal Plan in 
Bouwen aan de Stad van toepassing. zie Bouwen aan de Stad pag.100). Om u alvast een idee te geven staat hieronder een 
beknopt overzicht vermeld:

element   m²-prijs (01-07-2013)
Herinrichting tuin   €    8,70
Sauswerk wand en plafond €    7,25
Pleisterwerk wand en plafond €  14,50
Binnenschilderwerk  €  20,30
Behang    €    8,70
Gordijnen, vitrage, jaloezieën €  14,50
Vloerbedekking, laminaat  €  20,30
Deze afspraken gelden ook bij schade die wordt veroorzaakt door de werkzaamheden.

“Is de mechanische ventilatie (MV) verplicht?”
Sommige bewoners zijn blij met de MV, maar een meerderheid van de aanwezige bewoners heeft het liever niet. We hebben bij 
Mitros aangegeven dat bewoners behoefte hebben aan meer informatie over werking en voor/nadelen van de MV.

“Krijg ik nog meer buizen in mijn bovenwoning als ik MV neem?”
Ons voorstel aan Mitros om MV voor de bovenwoningen te splitsen in twee systemen, één op de bovenste verdieping voor de 
doucheruimte en één voor de keuken en het toilet in de verdieping daaronder, is niet overgenomen. Dit heeft MItros kort na de 
bijeenkomst aan de bewonerscommissie laten weten. De bewonerscommissies zagen voordelen dat het kanaalsysteem niet via 
de trappenhal hoeft te lopen. Ook zou een gescheiden systeem geschikt zijn voor het type woningen waarbij de doucheruimte 
zich tussen twee kamers bevindt en geen contact heeft naar buiten toe. De opzichter van het project zou daartoe nog enige 
inspecties doen bij de betreffende woningen.

“Zijn mijn spullen die ik in de container moet zetten wel verzekerd?”
De bewoners zijn ongerust over hun spullen. Wij hebben die vraag voorgelegd aan Mitros. Na uitzoekwerk van hun kant werd 
duidelijk dat dit valt onder de inboedelverzekering van de bewoner zelf. Bewoners moeten zelf hun eigen inboedelverzekering 
informeren over het onderhoud. Bewoners van benedenwoningen die zelf geen inboedelverzekering hebben, kunnen die 
afsluiten met het geld van de ‘passende vergoeding’ die Mitros heeft toegezegd. 

“Heb ik zelf ook nog wat in te brengen?”
Hoe worden de afspraken gemaakt over het onderhoud en de afwerking van de nieuw aangebrachte voorzieningen? Wij hebben 
in het overleg met Mitros afgesproken dat bewoners en aannemer samen door het huis lopen en alle werkzaamheden (en de 
volgorde daarvan) schriftelijk vastleggen. Zowel de aannemer als de bewoner zetten hun handtekening onder het door de aan-
nemer opgestelde verslag, waarin de afspraken (over de te nemen maatregelen) die tussen bewoner/ster en aannemer worden 
gemaakt zijn opgenomen. Zo houden bewoners inspraak over de uit te voeren maatregelen en blijft het voor hen overzichtelijk 
wat er gaat gebeuren in hun woning. Overigens is het mogelijk om als bewoner iemand van de bewonerscommissies te vragen 
om bij deze zogenaamde ‘warme opname’ met de aannemer aanwezig te zijn.

Contact
Als u nog vragen heeft aan de bewonerscommissies, neem dan gerust contact met ons op: Robbert van Vliet, 
info@noordsepark.nl of 06-416 790 05.
Voor vragen over uw individuele situatie raden wij u aan contact op te nemen met Annemieke de Bruin van Mitros: 
vraag@mitros.nl of 030-880 33 00.

Wij hopen u allemaal te zien op de volgende informatieavond op dinsdag 19 november!

Met vriendelijke groet,
Bewonerscommissie Noordse Park e.o & Bewonerscommissie Nijenoord-Oost


