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Afrikalaan 51 – 145  

De meeste gesprekken met de huurders van de Afrikalaan 51 – 145  zijn geweest. Met 

deze nieuwsbrief geven wij u een korte terugkoppeling van deze gesprekken en de 

meest gestelde vragen.  

 

Huisbezoek 

Met bijna alle huurders hebben we een gesprek gehad of hebben we een afspraak 

ingepland. Heeft u nog geen afspraak? Neem dan contact op met Yvonne van der 

Linde of Horia Boucharka, de bewonersbegeleiders op 06 – 57 67 65 83  

Hoe nu verder & Planning  

Voor de zomervakantie ronden wij de huisbezoeken af. Hierna werken we verder aan 

het renovatie- en sociaal plan. Dit doen wij in overleg met de bewoners die zich 

opgegeven hebben om mee te praten.  

Na de zomer sturen wij u de brochure met het renovatievoorstel. En maken we een 

modelwoning waar u kunt zien hoe uw woning er na de renovatie ongeveer uit komt te 

zien. Vervolgens gaat een extern bureau de officiële draagvlakmeting houden. U kunt 

dan voor of tegen de plannen stemmen. Als minimaal 70% van de bewoners voor de 

plannen stemt, kunnen we in het eerste kwartaal van 2018 starten met de 

werkzaamheden. 

Meest gestelde vragen 

Tijdens de huisbezoeken is een aantal vragen vaker gesteld. Hieronder vindt u de 

vragen en de antwoorden.  

 

Moet ik al mijn spullen verhuizen? Waar laat ik al mijn spullen? U hoeft niet al uw 

spullen uit uw woning te halen als er in uw woning wordt gewerkt. Voordat we starten, 

ontvangt u een boekje met informatie over de uitvoering. Hierin geven we per 

woningtype aan waar u uw spullen neer kunt zetten. 

  

Komt de wasmachine op dezelfde plek of kan deze verplaatst worden? Op dit 

moment zijn wij aan het onderzoeken waar de wasmachine en een eventuele droger 

bovenop elkaar kunnen staan. Een mogelijke optie is de kast naast het toilet of toch in 

de badkamer. 

 

Komt er een kast op het eventueel nieuwe balkon en zo niet, mag ik  zelf een kast 

plaatsen? De huidige (inbouw)kast op het balkon verwijderen we op het moment dat 

de keuken/badkamer vergroot wordt. Als er een nieuw balkon komt, plaatsen we daar 

geen nieuwe kast voor terug. U mag daar zelf ook geen kast neerzetten.  

 

Wordt de bestaande trap naar de tuin wel herplaatst, ook als er geen balkon 

komt. Of kan er een trap (als die er nu niet zit) geplaatst worden naar de tuin? 
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Op het moment dat u nu een trap heeft, zorgen wij ervoor dat er weer een trap komt. 

Dit doen wij ook als er geen balkon komt. Als u nu geen trap heeft onderzoeken wij of 

we dit als een betaalbare optie kunnen aanbieden. 

 

Waarom krijgen wij niet hetzelfde als de eerste vier flats? Portaal heeft u bij de 

start van het project verteld dat er geen lift komt bij deze zes flats. De reden hiervoor is 

dat er nu voldoende woningen met lift beschikbaar zijn in de wijk. Dit was niet geval en 

daarom heeft Portaal extra geld uitgegeven voor liften bij vier flats. Het is niet mogelijk 

om overal die extra investering te doen. 

Meepraten 

Er hebben zich 10 bewoners aangemeld om met Portaal te praten over de verdere 

uitwerking van het renovatie- en sociaal plan. Binnenkort vind de eerste bijeenkomst 

plaats.  

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 een vraag over de voorgenomen renovatie en onderhoud? Bel dan 

naar 06-57676583 en vraag naar Horia Boucharka of Yvonne van de Linde  

 

• 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 afrikalaan@portaal.nl   Vermeld daarbij uw naam en adres.  

 

 


