
 
 

  

1 van 2 

Kanaleneiland Zuid, zes flats 

Portaal heeft besloten door te gaan met de voorbereidingen van de renovatie van de 

uw flat. In deze eerste nieuwsbrief daarover meer.  

 

Na het afronden van de vier flats in Kanaleneiland Zuid heeft de planvorming voor de 

zes volgende flats niet stil gelegen. Portaal was gestart met een innovatief plan. 

Helaas bleek dit niet haalbaar. Hierdoor heeft de voorbereiding vertraging opgelopen.  

Welke adressen? 

 

Afrikalaan 51 – 145   Marco Pololaan 360 – 454  

Aziëlaan 34- 128   Amerikalaan 76 – 170 

Van Eechoudlaan 2 – 96  Van Eechoudlaan 21 - 131 

Wat gaan we doen? 

We zijn bezig met het maken van een renovatieplan waardoor uw woning 

energiezuiniger en comfortabeler wordt. We gaan de woningen isoleren. We 

vervangen alle kozijnen, deuren en ramen. Verder gaan we de keuken, badkamer en 

toilet vervangen. Ook komt er mechanische ventilatie in uw keuken, badkamer en 

toilet. We knappen het trappenhuis en de bergingen op.  

We verwachten een huurverhoging van rond de 35 euro. Maar doordat uw woning 

goed geïsoleerd wordt, gaat uw energierekening omlaag.  

 

Tijdens de werkzaamheden kunt u niet in uw woning wonen. Dit houdt in dat u tijdelijk 

ergens anders moet verblijven. Voor het verblijf elders en de (her)inrichting van uw 

woning ontvangt u een vergoeding van Portaal. Met deze vergoeding is het de 

bedoeling dat u zelf voor een tijdelijk verblijf elders zorgt. De bewonersbegeleiders 

bespreken dit met u in een persoonlijk gesprek.  
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Met u in gesprek 

In april en mei gaan we met de bewoners van de Afrikalaan in gesprek. De 

bewonersbegeleiders van Portaal maken daarvoor eerst een afspraak. Wij willen graag 

weten wat u van de plannen vindt. (Later komen we ook langs in de andere flats.) 

Er ligt nog een belangrijke keuze. Die keuze maken we graag in overleg met u!  

 Optie 1: vervangen van keuken, badkamer, toilet en de indeling blijft hetzelfde. 

 Of optie 2: vergroten van de keuken en badkamer door het balkon erbij te betrekken. 

Daarmee vervalt het balkon. 

 Of optie 3: vergroten van de keuken en badkamer door het balkon erbij te betrekken 

én een nieuw balkon aan te brengen mét een extra huurverhoging (dus bovenop de 

genoemde 35 euro). 

Ook willen we graag van u weten waar we in uw persoonlijke situatie rekening mee 

moeten houden, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van de 

werkzaamheden.  

Planning 

We starten met de Afrikalaan en daarna de Amerikalaan. De volgorde van de volgende 

flats is nog niet bekend. We hopen eind 2017, begin 2018 met de renovatie van de 

Afrikalaan te beginnen. Of we deze planning halen, hangt af van het halen van het 

draagvlak. Per portiek duren de werkzaamheden vier weken. 

Tot die tijd 

We kunnen ons goed voorstellen dat het vervelend is als uw flat pas later aan de beurt 

is. Maar als er dingen in uw woning kapot zijn, kunt u altijd een reparatieverzoek doen. 

Portaal zorgt er voor dat alles in uw woning blijft functioneren. Wij doen geen 

reparaties die uw woning mooier maken.  

Meepraten? 

We zijn op zoek naar bewoners die regelmatig met ons willen praten over de plannen. 

In welke vorm en hoe vaak, dat bepalen we graag samen met u. U kunt een 

bewonerscommissie of een klankbordgroep oprichten, maar ook andere vormen van 

meepraten zijn mogelijk. Voorwaarde is dat u in één van de genoemde flats woont. 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Portaal en vraag dan naar Ilse Houtman. 

Contact  

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief?  

 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

 

 Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? Meldt uw verzoek via de website 

www.portaal.nl Of bel 0800 - 767 82 25 of 0318 – 89 89 89. 

 

 Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief ? Bel dan naar 0800 – 767 

82 25 (gratis) of 0318 – 89 89 89 (mobiele telefoon) en vraag naar Ilse Houtman of 

mail naar info@portaal.nl onder vermelding van uw naam en adres.  

 

 

 

http://www.portaal.nl/
mailto:info@portaal.nl

