
 
 

  

 
 
Schriftelijke vragen 
 Lekkages renovatie vogelwijk Rhoon 

Datum indienen 13 Augustus 2019 

Woordvoerder Maret Rombout 

 
De afgelopen weken hebben wij steeds meer klachten gekregen over de renovatie van de vogelwijk 
in Rhoon.  De renovatie is al een hele poos aan de gang en nadert ook nog niet zijn einde.  
 
De allerbelangrijkste klachten gaan over lekkages. Deze zomer is voor veel van de huurders 
dramatisch geweest. Door de soms zware regenbuien hebben sommige woningen ernstige lekkages 
gehad.  
Daar er veel filmpjes van in omloop zijn kan ik zeggen dat het niet een lekkage is op een bepaalde, 
niet goed gekitte, plek, maar grote lekkages waarbij bewoners met veel pannen en zeil proberen 
nog iets te redden van hun vloerbekleding. Houtwerk en behang zijn in woningen blijvend 
aangetast. Onduidelijk is vooralsnog of huurders hiervoor gecompenseerd worden.  
De lekkages zijn ook voorgekomen op plekken die al klaar waren, zoals een net afgemonteerd 
kantelraam. Er waren echter ook situaties dat zelfs een leek kon zien dat er ellende van zou 
komen. Wanneer je de beelden ziet vraag je jezelf af of er wel echt geschoold bouwpersoneel heeft 
gelopen.  
 
De huurders die ons benaderd hebben zijn vanzelfsprekend niet blij met de lekkages, maar zijn dat 
ook niet over de geleverde service en de communicatie vanuit Wooncompas. De uit huurders 
bestaande klankbordgroep is ook op de hoogte, maar daar verwachten deze huurders niet veel 
van. EVA heeft ook contact gezocht met de bestuurder van Wooncompas om te horen hoe het door 
Wooncompas zelf wordt ervaren.  
 
Daar de gemeente een taak heeft bij het toezicht houden van bouwen of verbouwen hebben wij de 
volgende vragen 
 

1. Bent u bekend met de klachten en de lekkages in de gerenoveerde woningen? 
2. Zijn er vanuit bouw –en woningtoezicht controles gedaan? Zo ja, wanneer was dat en wat 

waren de bevindingen? 
3. Kunt u bevestigen dat de renovatie uitgevoerd is door hiervoor opgeleide mensen? 
4. Onderneemt het college nog stappen richting Wooncompas en zo ja, welke zijn dat dan ? 

 


