
BAM Wonen 

Postbus 25 

3430 AA Nieuwegein 

              Nieuwe Energiemodule 

70 woningen, Soest 

Hobbemalaan 1 t/m 27 en 2 t/m 28 

Ruysdaellaan 1 t/m 27 en 2 t/m 28 

Vermeerlaan 2 t/m 28 

Beste bewoner,  

 
Vorige week hebben wij u gemeld dat de reno-

vatie van uw woning doorgaat. In de gesprekken 

met u hebben wij veel positieve reacties ontvan-

gen, maar we hebben ook veel  vragen gehad. 

Met name over de grootte van de energiemodu-

le, het verplaatsen van de achterdeur en het 

vervallen van het keukenraam. 

  

Nieuwe energiemodule 
 

Wij kunnen u melden dat de energiemodule in 

de achtertuin kleiner en smaller gaat worden. 

Als gevolg hiervan hoeft uw keukendeur niet 

meer verplaatst te worden, houdt u uw keuken-

raam en wordt de toegang tot de schuur iets 

ruimer. De energiemodule wordt wel circa 30 cm 

hoger dan de module uit het renovatievoorstel.  

Oude situatie 



BAM Wonen 

Postbus 25 

3430 AA Nieuwegein 

Bewonerscommissie 
 

De bewonerscommissie heeft in de gesprekken 

met BAM en Portaal bij herhaling gevraagd of 

de energiemodule kleiner gemaakt kon worden. 

Dit heeft BAM zo  

aangesproken dat zij tot het uiterste zijn gegaan 

in het vinden van een oplossing. Die oplossing 

is slechts 2 weken geleden gevonden.  

 

Dat is goed nieuws, maar erg laat in de voorbe-

reiding van de renovatie.  

  

 

Contact 
 

 Portaal 

Yvonne van der Linde 

Bewonersbegeleider 

yvonne.v.d.linde@portaal.nl 

0800 767 82 25 

BAM Wonen 

Pascal Holleman 

Werkvoorbereider 

pascal.holleman@bam.nl 

06 10 96 45 99 

Bewonerscommissie Hollandse Meesters 

Voor vragen aan de bewonerscommissie 

hollandsemeesters2016@gmail.com 

De bewonerscommissie heeft een dringend ver-

zoek aan BAM en Portaal gedaan om ondanks 

de korte voorbereidingstijd de smallere energie-

module bij uw woning toe te passen.  

  

BAM en Portaal zien dit ook als een verbetering 

en hebben ingestemd met het  verzoek. BAM 

zal de komende weken alles in het werk stellen 

om de kleinere energiemodule op tijd klaar te 

hebben voor de renovatie van uw woning  

 

Wat blijft hetzelfde? 
 

Niet alles verandert. De kleur en de afwerking 

van de module blijven hetzelfde. Ook het geluid 

blijft hetzelfde. Heeft u  gekozen voor het ver-

plaatsen van de schuurdeur vanwege de  

afmeting van de module? Dan gaan wij met u in 

overleg of u dat nog steeds wilt. U kunt hiermee 

wachten totdat de module is geplaatst, maar 

voordat de berging gerenoveerd wordt. Zo u 

kunt kijken of toegang tot de schuur ruim ge-

noeg is.   

 

Vragen? 
 

Als u vragen heeft over deze brief kunt u die 

stellen aan Pascal Holleman van BAM of  

Yvonne van der Linde van Portaal. BAM is wel 

van 24 juli t/m 13 augustus met vakantie.  

 

Ook bij de bewonerscommissie kunt u terecht 

met uw vragen.  


