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Afrikalaan 51 – 145 Keuken en Badkamer 

Bijna alle bewoners van de Afrikalaan 51 – 145 hebben gezegd dat zij het balkon bij de 

badkamer en keuken niet nodig hebben. De meeste bewoners willen liever een grotere 

badkamer en keuken. Vergeleken met de huidige situatie komt het keukenblok tegen 

de tegenover liggende muur te staan. Deze muur isoleren wij en we werken de 

leidingen voor een groot deel weg in de isolatie.  

Het vergroten van de badkamer en keuken kunnen we op twee manieren doen. We 

zijn benieuwd naar uw voorkeur, vragen en opmerkingen hierover. 

Hieronder ziet u eerst een tekening van de bestaande situatie. Daarna laten we u de 

twee mogelijkheden zien. Uw mening is belangrijk omdat wij de keuze van de 

meerderheid verwerken in het definitieve ontwerp. 

Bestaande situatie  

 

 

juli 2017 

Inhoud 
- Bestaande situatie 

- Mogelijkheid 1 Met 

Nis 

- Mogelijkheid 2: 

zonder nis 

- Opmerking 

- Contact 

- Uw mening telt! 

Contact 

Yvonne van der Linde of 

Horia Boucharka 

06 - 57 67 65 83 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en 

wordt verspreid onder de 

bewoners van : 

Afrikalaan 51 – 145 

 

Figuur 1: 3D aanzicht bestaande situatie 
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 Figuur 2: bovenaanzicht bestaande situatie 
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Mogelijkheid 1 Met Nis 

We maken een nis in de keuken. 

De badkamer wordt kleiner, maar 

in de nis past de wasmachine 

(en droger er bovenop) en de 

koelkast ernaast.  Maar de 

koelkast kan in deze situatie ook 

rechts naast het keukenblok (dit 

is niet ingetekend).  

In de badkamer ontstaat in deze 

situatie een douchehoek. Hier 

kunt u eenvoudig een 

douchegordijn ophangen om te 

voorkomen dat de hele 

badkamer nat wordt tijdens het 

douchen.  

 

Figuur 3: 3D met nis  vanuit de keuken 

Figuur 4: 3D met nis vanuit de badkamer 

Ruimte voor koelkast 
Nis met ruimte voor 

wasmachine/droger + koelkast 
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Figuur 5 bovenaanzicht met nis 
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Mogelijkheid 2: zonder nis  

U krijgt een rechthoekige 

badkamer. De wasmachine (en 

droger) moet(en)  in de 

badkamer. De koelkast past in 

deze situatie rechts naast het 

keukenblok.   

Figuur 6: 3D aanzicht zonder nis vanuit keuken 

Figuur 7 3D aanzicht zonder nis vanuit badkamer 

Koelkast 
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Figuur 8 Bovenaanzicht zonder nis 

Opmerking 

U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekeningen. Ze zijn alleen even gemaakt om u 

de keuzemogelijkheden uit te kunnen leggen. In het draagvlakboekje komen de 

definitieve tekeningen te staan. In het draagvlakboekje wordt het hele plan 

beschreven. Op basis daarvan kiest u ja of nee voor de renovatie. 

 

Contact 

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.  
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Uw mening telt! 

Wij hopen dat u uw voorkeur laat weten. De voorkeur die de meerderheid kiest, passen 

wij toe in het definitieve ontwerp. Dat ontwerp vindt u straks in het draagvlakboekje. 

Naam: ………………………………………………………………………………. 

 

Adres: Afrikalaan huisnr……………………………………………………………. 

Emailadres: …………………………………………………………………………..  

 

Ik heb een voorkeur voor (aankruisen wat u het liefste wil)  

 

O mogelijkheid 1: met nis  

 

O mogelijkheid 2: zonder nis 

 

Andere vragen/opmerkingen over de voorgestelde wijzigingen in plattegrond: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ik wil hierover gebeld worden  door Portaal  

 

O ja -> wat is uw telefoonnummer ………………………………………………….  

 

O nee 

 

reacties voor donderdag 13 juli 

• U kunt dit in de brievenbus van Afrikalaan 85 stoppen. 

•  U kan ook een mail sturen naar afrikalaan@portaal.nl met uw 

vragen/opmerkingen  

• of een foto maken van dit formulier en mailen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


