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Colofon

omwonenden
♥ voor de Hoflaan
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in de (directe) buurt van de Hoflaan woont.
Portaal wil daar de komende jaren gaan investeren. Met deze nieuwsbrief willen we u
daarover informeren. Ook nodigen we u uit voor een inloopspreekuur, als u vragen
heeft.
Wat zijn de plannen voor de wijk?
De woonblokken van Portaal aan de Hoflaan, Weidehof en Akkerhof zijn technisch
gezien toe aan verbetering. Wij hebben bij de bewoners gepeild wat zij van de woning,
flatgebouw en omgeving vinden. Uit de antwoorden die wij kregen, blijkt dat ook de
bewoners de technische kwaliteit als onvoldoende waarderen. Aan de andere kant
geeft een aanzienlijk deel van de bewoners aan zeer tevreden te zijn met de prijs/kwaliteit verhouding van hun woning. Om de huren laag te houden en de woningen
nog jaren door te kunnen verhuren, kiest Portaal voor het uitvoeren van onderhoud
voor een deel van de woonblokken. Een ander deel willen we slopen en
nieuwbouwen. We hebben de betrokken bewoners hierover in maart geïnformeerd.

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van Portaal en
wordt verspreid onder de

Het plan voor onderhoud
Dit gaat om de volgende adressen.

omwonenden van de het

Hoflaan 1 t/m 31

Hoflaan 33 t/m 67

project Hoflaan e.o.

Hoflaan 69 t/m 99

Willem Klooslaan 2 t/m 48

Hoflaan 2 t/m 76 even

Akkerhof 33 t/m 56

Akkerhof 1 t/m 5

Akkerhof 6 t/m 31 even oneven

Weidehof 1 t/m 5

Weidehof 6 t/m 31 even oneven

Kort samengevat gaan we bij het onderhoud van de portiekflats de buitenzijde
schilderen, vernieuwen we de dakbedekking en vervangen we alle voegen. Bij de
rijtjeswoningen gaan we de buitenzijde schilderen, vervangen we kapotte dakpannen
en herstellen we het voegwerk waar nodig. Aan de binnenzijde vervangen we de
keuken – badkamer en toilet waar nodig. We verwachten dit jaar nog te

Boshuizerkade 1 t/m 30 even
oneven
F, van Eedenlaan 3 tm 61
oneven

Het plan voor nieuwbouw
Dit zijn de woonblokken met de adressen:
Hoflaan 101 t/m 135
Hoflaan 137 t/m 167
Weidehof 33 t/m 56

Op dit moment zijn we bezig met het maken van plannen voor de nieuwbouw. Het idee
is om de huidige 58 appartementen te vervangen door ongeveer 71 gevarieerde
appartementen met lift. Een uitgebreide toelichting op deze planning staan in de
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presentaties van 7 maart 2017. Deze zijn te vinden op onze website
www.portaal.nl/projecten/hart-voor-de-hoflaan

Onderhoud

Sloop & nieuwbouw

Flora & fauna onderzoek
In verband met de onderhoudswerkzaamheden moet Portaal maatregelen treffen in
het kader van de flora en fauna wet. Dit betekent dat wij 48 zomer/paarverblijven en 4
kraamkoloniekasten voor vleermuizen ophangen op omliggende woningen en
portiekflats van Portaal. Dit wordt gedaan door ons onderhoudsbedrijf VOC en start
vanaf eind april / begin mei . U hoeft u hiervoor niet thuis te blijven.
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De blauwe ster zijn in totaal 4 kasten. De afmetingen hiervan zijn 70 bij 80 en 13,5 cm
diep. Meer informatie over deze kast kan u vinden op http://www.vivarapro.com/VKSK-01-Vleermuizenkast
De rode ster zijn in totaal 48 kasten. De afmetingen hiervan zijn 29 bij 40 cm en 9 cm
diep Meer informatie kan u vinden op http://www.vivarapro.com/VK-WS-01Vleermuizenkast
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Spreekuur
Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen heeft.
Op de volgende datum en tijdstip zijn collega’s van Portaal aanwezig om uw vragen te
beantwoorden:
Datum:
woensdag 19 april
Tijdstip:
tussen 17.00 – 19.00 uur
Locatie: het kantoor van de beheerder op de Willem Klooslaan 11

Contact Portaal
Contactgegevens Portaal
U kunt Portaal op de volgende manier bereiken:
• Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief ? Bel dan naar 0800 –
767 82 25 (gratis) of 0318 - 89 89 89 (mobiele bellers) en vraag naar Ilse Houtman
of mail naar hoflaan@portaal.nl
Wilt u nog meer informatie:
• www.portaal.nl/projecten/hart-voor-de-hoflaan/
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