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Oudegeinlaan, Linschotensingel & 

Vronesteinlaan 

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de plannen voor uw woning en uw 

buurt. 

 

Wijkbeheer 
Cecile Evers is de afgelopen jaren een bekend gezicht in de wijk geweest. Op alle 
vragen had ze een antwoord. Nu is ze gevraagd om in Kanaleneiland te komen 
werken. Wij wensen haar veel plezier!  
Cecile wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en wenst iedereen veel geluk voor 
de toekomst. 

 
Fabrizio Perini is per 1 juni de nieuwe wijkbeheerder in 
Hoograven. Fabrizio werkt al sinds 2007 bij Portaal en 
was hiervoor werkzaam in Kanaleneiland. Hij is heel 
nieuwsgierig naar alle bewoners hier in de wijk. Wilt u 
kennismaken of iets met hem bespreken? Van 
maandag t/m donderdag van 9.00 - 11.00 uur is hij te 
bereiken in het kantoor in Plettenburg (Oud 
Wulvenlaan 2), aan de overkant van de Goylaan. Of 
neem contact op met Portaal via 0318-898989. Wij 
wensen Fabrizio veel succes! 
 

Planning sloop/nieuwbouw 
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat de sloop van fase 1 is uitgesteld. De 
planning is nu dat we starten met de sloop in oktober 2016. Niet heel fase 1 zal tegelijk 
gesloopt worden. We starten met fase 1a, dit zijn de woningen aan de Nijeveldsingel 
en Oudegeinlaan even (2 t/m 32).  
In de eerste helft van 2017 verwachten we te beginnen met het bouwen van de nieuwe 
woningen in fase 1a. Pas nadat de nieuwbouw in fase 1a klaar is, worden de overige 
woningen gesloopt.  
 
Informatiespreekuur nieuwbouw 
Op woensdag 29 juni organiseren we een spreekuur over 
de nieuwbouw. Tussen 16.00 uur en 20.00 uur zullen we 
met verschillende medewerkers van Portaal aanwezig zijn 
op de Vronesteinlaan 3. Wij zullen u dan zo goed mogelijk 
informeren en uw persoonlijke vragen over de nieuwbouw 
beantwoorden.  U kan zelf bepalen hoe laat u precies bij 
ons langskomt. U ontvangt nog een uitnodiging voor het 
informatiespreekuur, maar zet 29 juni alvast in uw agenda! 
 
Wilt u van ons informatie over welke huurprijs u persoonlijk 
kan verwachten in een nieuwbouwwoning? Neem dan 
alstublieft uw inkomensverklaring mee naar het spreekuur. 
De inkomensverklaring van de (beide) hoofdbewoner(s) 
vraagt u aan bij de Belastingdienst. Vraag deze nu alvast 
aan, het duurt gemiddeld vijf werkdagen voor u de 
verklaring ontvangt. Bel hiervoor 0800-0543 (gratis). U 
hebt uw Burgerservicenummer (BSN) nodig voor de 
aanvraag. 
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Contact 

Bewonersbegeleider  

Bep.Kosse@portaal.nl 

06- 51 94 77 64   

Spreekuur: 

woensdag  

9.00 – 10.00 uur 

Vronesteinlaan 3 

 

Wijkbeheerder 

Fabrizio.Perini@portaal.nl 

0318- 898989 

Spreekuur:  

maandag t/m donderdag  

9.00 – 11.00 uur 

Oud Wulvenlaan 2 

 

Gastvrouwen 

Miriam en Ayse 

Spreekuur: 

Maandag en vrijdag 

9.00 – 10.00 uur 

Vronesteinlaan 3 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de bewoners 

van Linschotensingel en 

Vronesteinlaan.  

Voorlopig ontwerp 


