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♥ voor de Hoflaan e.o. - 
onderhoud 

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van het 

onderhoud op de Hoflaan en omgeving  

Stand van zaken 

Op dit moment hebben wij vier aannemers gevraagd om een aanbieding te maken. 

Deze aanbieding ontvangen wij in juni en Portaal maakt daarna een keuze uit deze 

vier aannemers. Wij verwachten dat wij u eind juni bekend kunnen maken wie de 

werkzaamheden gaat uitvoeren.  

Wij hopen dan ook dat vrij snel daarna de aannemer – al dan niet samen met de 

medewerkers van Portaal – de huisbezoeken start. Tijdens deze huisbezoeken 

beoordeelt de aannemer uw keuken, badkamer, toilet en meterkast. Ook vragen wij of 

er persoonlijke omstandigheden zijn waar we rekening mee moeten houden tijdens de 

uitvoering. We verwachten in oktober/november te kunnen starten met de 

werkzaamheden.  

 

Herhaalde oproep! Meepraten 

Op dit moment zijn er twee huurders die mee willen praten over het sociaal plan. Dat is 

helaas te weinig om als klankbordgroep/projectgroep of bewonerscommissie te kunnen 

functioneren. Wij verzoeken u nog éénmaal om u hiervoor op te geven. Dit kunt u doen 

door een mail te sturen aan hoflaan@portaal.nl. Onder vermelding van uw naam, 

adres en telefoonnummer. U heeft tot 31 mei 2017 de tijd. Als er geen nieuwe 

aanmeldingen komen dan neemt de huurdersbelangenverenging (HBV) de 

vertegenwoordiging van u over.  

Contactgegevens Portaal 

 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

 

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? Bel dan met 0800 - 767 82 25 

of mail naar info@portaal.nl. 

 

• Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief of wil u zich 

aanmelden om mee te praten over de plannen van uw flat/woning ? Bel dan 

naar 0800 – 767 82 25 en vraag naar Ilse Houtman of mail naar 

hoflaan@portaal.nl 

 

• www.portaal.nl projecten/hart-voor-de-hoflaan-onderhoud 
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Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en 

wordt verspreid onder de 

bewoners van : 

Hoflaan 1 t/m 31  

Hoflaan 33 t/m 67   

Hoflaan 69 t/m 99  

Willem Klooslaan 2 t/m 48  

Akkerhof 33 t/m 56 

Akkerhof 1 t/m 5  
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