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Oudegeinlaan, Linschotensingel & 

Vronesteinlaan 

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de plannen van uw woning en uw buurt. 

 

Sloop Nijeveldsingel 

De voorbereidingen voor de sloop van de 

Nijeveldsingel zijn in volle gang. De tijdelijke bewoners 

zijn verhuisd en de woningen zijn dichtgezet. 

Sloopbedrijf A. van Liempd voert de sloop uit. De 

komende weken zijn de onderzoeken naar asbest. Alle  

NUTS-voorzieningen sluiten we af.  

 

In juli starten we met de asbestsanering. De asbestsanering wordt gedaan door een 

gecertificeerd bedrijf en levert geen risico op de gezondheid op voor omwonenden.   

Daarnaast starten we met het handmatig strippen van de woningen.  

Na de bouwvak start de sloop van het gebouw met machines.  

 

Verlening urgenties Linschotensingel & Vronesteinlaan 

De huidige stadsurgenties van de bewoners Linschotensingel & Vronesteinlaan 

verlopen per 27 juli 2017. Deze urgenties verlengen wij. Binnenkort ontvangen de 

bewoners van de Linschotensingel & Vronesteinlaan van Het Vierde Huis een brief 

over deze verlening. De huidige stadsurgenties van de bewoners Oudegeinlaan 

verlopen in december 2017. Later in het jaar verlengen wij ook deze urgenties.  

 

Informatie nieuwbouw 

Kijk voor meer informatie over de nieuwbouw Nijeveldsingel (plattegronden) op  

onze site:https://www.portaal.nl/projecten/oudegeinlaan-utrecht/ 

 

Spreekuur in de wijk 

U bent wekelijks op maandag tussen 9.00 – 10.00 uur  

van harte welkom   op het spreekuur van onze 

bewonersbegeleider, Bep Kosse, aan de Vronesteinlaan 3.  

 

Op het spreekuur kunt u terecht met vragen over de  

nieuwbouwplannen voor de appartementen aan de  

Nijeveldsingel en al uw vragen rondom uw urgentie, etc.  

U kunt onze bewonersbegeleider ook tijdens kantooruren  

van maandag t/m donderdag bereiken op: 06 – 51 94 77 64. 

 

Van 31 juli t/m 21 augustus is er geen spreekuur.  
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Contact 

Bewonersbegeleider 

Bep.kosse@portaal.nl 

06- 51 94 77 64   

Maandag t/m donderdag 

 

Spreekuur: 

maandag 9.00 – 10.00 uur 

Vronesteinlaan 3 

 

Wijkbeheerder 

Fabrizio.pernini@portaal.nl 

Spreekuur: ma t/m do 

10.00 – 11.00 uur 

Oud Wulvenlaan 2. 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners Oudegeinlaan, 

Linschotensingel en 

Vronesteinlaan. En 

bewoners die zich 

geregistreerd hebben als 

mogelijke terugkeerders.   
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