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Afrikalaan 51 – 145  

Eind maart hebben de bewoners van de zes flats in Kanaleneiland Zuid de eerste 

nieuwsbrief ontvangen waarin we aankondigen dat we starten met de voorbereiding 

van het onderhoud en de renovatie van de flats. In mei komen we bij u langs voor een 

gesprek. Daarom willen we u met deze nieuwsbrief – special voor de bewoners van de 

Afrikalaan -  informeren. Lees deze goed door en schrijf uw vragen op. 

 

Portaal kiest ervoor om verschillende woningtypes in de wijk Kanaleneiland Zuid te 

hebben. Zo zijn de flats die wij eerder gerenoveerd hebben geschikt voor de doelgroep 

55+ en voor mensen die minder goed kunnen lopen. Hiermee heeft Portaal 

verschillende woningtypes in Kanaleneiland Zuid. Zo kom er  geen  lift in uw flat. Vanaf 

2012 heeft Portaal u dit ook altijd verteld. Uw flat is als eerste aan de beurt van de zes 

flats. Het kan zijn dat de laatste flat er anders er weer heel anders uitziet dan uw flat.  

Huisbezoek 

De komende weken maken wij een afspraak met u om bij u langs te komen. 

Medewerkers van Portaal willen graag in gesprek met u. Wij willen weten wat u vindt 

van de voorgenomen plannen. Zijn er zaken waar we rekening mee moeten houden? 

Kunt u alles zelf regelen? Zijn er omstandigheden waar Portaal vanaf moet weten. 

Schrijf uw vragen op en wij hopen deze zo goed mogelijk te beantwoorden.  

Voorstellen 

Medewerkers van Portaal voor dit project:  

Van links naar rechts: Horia Boucharka, Yvonne van der Linde, Ilse Houtman 
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Van links naar rechts: Jerry de Zwart, Joost van de Weerd, Martijn Bakers 

Wat gaan we doen: uw woning & berging  

- vervangen van alle kozijnen in de gevel  

- plaatsen dubbel glas in deze kozijnen  

- vervangen van de eigen voordeur 

- videofoon met zwart/wit beeld 

- ventilatie; we zijn nog aan het onderzoeken welke vorm van ventilatie.  

- isoleren via de binnen of buitenzijde van uw woning. Ook dat zijn we nog aan 

het onderzoeken.  

- vervangen van uw meterkast als deze nog geen 5 groepen heeft  

- vervangen keuken, badkamer en toilet  

- vervangen van alle radiatoren  

- plaatsen van radiatoren in de ruimtes die dit nog niet hebben 

- individuele aansluiting op de stadsverwarming; u krijgt een eigen meter  

- vervangen van de huidige gaaswanden door ‘gewone’ wanden en een   

nieuwe deur in uw berging  

- verwijderen van asbest.  

- plaatsen van een beugel voor een schotel aan de binnenzijde van uw balkon 

en een loze leiding naar binnen voor de bedrading   

Wat gaan we doen: uw flatgebouw 

- vervangen van dakbedekking 

- na-isoleren van de kopgevels 

- waar nodig vernieuwen van de leidingen van de stadsverwarming 

- vervangen van de brievenbussen en intercom/bellentableau 

- vervangen van de centrale toegangsdeur 

- verwijderen en/of inpakken van asbest 

- vervangen van de toegangsdeur naar de bergingen 

- loszittende delen van de trappen verwijderen en herstellen 

- herstellen wandbekleding in de centrale hal en trappenhuis 

- om de tuinen heen plaatsen we een nieuwe schutting inclusief poort. Tussen 

de tuinen plaatsen we geen schutting. 

Huurverhoging 

De huurverhoging die bij deze ingreep hoort, komt rond de 35 euro uit. Uw 

energierekening zal lager worden door de isolatie. 

Omdat wij gaan isoleren en uw badkamer en keuken gaan vervangen zijn er twee 

mogelijkheden die wij graag met u willen bespreken: 

-  Optie 1: vervangen van keuken, badkamer, toilet. De indeling blijft hetzelfde. 

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

betrekken. Daarmee vervalt het balkon  
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Balkon? 

Op het moment dat u voor optie 2 kiest ‘vergroten van de keuken en badkamer door 

het balkon erbij te betrekken. Daarmee vervalt het balkon’ kan er tegen een extra 

huurverhoging een balkon gemaakt worden, ongeveer 20 euro. Dat is bovenop de 

huurverhoging. Tijdens de gesprekken willen we ook dit onderwerp graag met u 

bespreken.  

Vergoeding  

Bij de vorige vier flats kregen alle bewoners tijdelijk een logeerwoning aangeboden. Bij 

deze renovatie krijgt u een vergoeding. Met deze vergoeding kunt zelf een keuze 

maken in de hulp en ondersteuning die u inschakelt. Dat kan Portaal zijn maar zeker 

ook een andere organisatie of bedrijf. Denk aan de volgende hulp en ondersteuning 

• het verplaatsen van uw spullen 

• Inpakken van uw spullen in huis en berging  

• Aanschaffen van verhuisdozen 

• Verwijderen en opslaan van zonneschermen, schotels e.d.  

• Kleine schades herstellen 

• Inrichten van de tuin  

• De huur van een logeerwoning 

• Klusjes uitvoeren bij terugkeer 

• ……….. 

Op die manier kunt u zelf bepalen met wie u zaken wenst te doen. Uiteraard heeft 

Portaal een lijst met klusjesmannen, organisaties e.d. U hoeft daar geen gebruik van te 

maken, maar het mag uiteraard wel. 

Op het moment dat u dit allemaal zelf niet wil of kan regelen, dan helpen wij u. U kunt 

via Portaal deze diensten inkopen van de vergoeding die u ontvangt.  

De totale vergoeding ligt naar verwachting tussen de 4500 en 5000 euro. 

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  Vermeldt daarbij uw naam en adres.  

 

 


