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Renovatie Hollandse Meesters buurt 

Dit is tweede nieuwsbrief voor de renovatie van de Hollandse Meesters buurt. Het gaat 

over de plannen voor de eengezinswoningen aan de Vermeerlaan, Hobbemalaan en 

de Ruysdaellaan. In totaal zijn dat 70 woningen. 

 

Tijdje stil 

Het is een tijdje stil geweest met informatie over de plannen. Door nieuwe wetgeving  

over de zogeheten Energie Prestatie Vergoeding (EPV) werd duidelijk dat de kosten 

van de renovatie meer zouden worden dan we hebben begroot. Kortom, we moeten 

meer geld reserveren dat we hadden gedacht. Dat gaat natuurlijk niet zomaar, want 

het gaat om grote bedragen. In september neemt het bestuur van Portaal hierover een 

besluit.  

 

Planning 

We willen graag beginnen in het  eerste kwartaal in 2017.  U hoort in het najaar of we 

dit kunnen halen en waar we willen beginnen. U krijgt dan uiteraard uitgebreide 

informatie over wat er gaat gebeuren, wanneer, en nog veel meer.  

 

Inloopdagen 

Zo ontvangt u in  september een uitnodiging voor een inloopdag. We willen u dan laten 

zien hoe uw woning aan de binnenkant verandert. Zo krijgt u steeds een beter beeld 

en kunt u bepalen of u dit wilt. 

 

Bewonerscommissie Hollandse Meesters en de VHOS 

De bewonerscommissie heeft zich aan u voorgesteld. De commissie vertegenwoordigt 

de stem van de bewoners in overleg met Portaal. Voor vragen aan de commissie kunt 

u contact opnemen met HollandseMeesters2016@gmail.com  

 

De bewonerscommissie en komen in september weer bij elkaar. We overleggen dan 

over bewonerswensen, zelf aangebrachte voorzieningen en samenwerken.   

 

De Vereniging Huurders Overleg Soest (VHOS), die alle huurders vertegenwoordigt,  

is nauw betrokken bij dit project. Zij kunnen u ook persoonlijk ondersteunen bij vragen 

over huren en renovatie. Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met Leendert 

de Bruin via secretariaat@hbv-vhos.nl 

 

Informatie en vragen?  

Heeft u vragen over het project? U kunt contact opnemen met Yvonne van der Linde, 

bewonersbegeleider van Portaal. Zij is bereikbaar via 0800 - 767 82 25 en via 

info@portaal.nl.  
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