
 

  #6 

1 van 1 

 

Bloemberg en De Zwaan 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u verteld dat we half januari zouden gaan starten 

met het slopen en opnieuw opbouwen van de gevels van de Bloemberg. Helaas lukt 

het niet om half januari te kunnen opstarten. Wel gaan we eind januari uit 

veiligheidsoverwegingen de steigers plaatsen.  

 

Planning gevels – vertraging 

We hebben helaas moeten besluiten om de sloop en de opbouw van de nieuwe gevels 

te verzetten naar het voorjaar. Bij de voorbereiding kwamen we er achter dat invloed 

van slechte weersomstandigheden, zoals regen of vorst, nadelig zijn voor de 

bouwwerkzaamheden en de kwaliteit van de gevels. Ook is het vergunningstraject 

omtrent het kappen van de bomen, niet verlopen zoals wij dat graag zouden willen.  

 

Wij starten 30 januari 2017 met het bouwen van de steigers bij de Bloemberg, daarna 

bouwen we de steigers bij de Zwaan. U krijgt half januari een nieuwe planning. 

Onze excuses voor de vertraging. Wij begrijpen dat dit voor u lastig kan zijn. 

 

De gevelbeplating 

Hieronder vind u een kleurmonster van de nieuwe gevelbeplating.  

 

Het kleurenmonster wijkt iets af op de foto. Het kleurenmonster 

hangen we op in het huismeesterkantoor in de Zwaan. Wij 

informeren u in de volgende nieuwsbrief wanneer dit 

kleurenmonster er is. 

 

 

 

 

Inloopmiddag – 16 januari 2017 van 13.00 tot 16.00 uur 

Wij begrijpen dat u vragen heeft over de vertraging of over andere zaken die te maken 

hebben met de renovatie. Daarom zijn wij (Josine en Jolanda) maandag 16 januari van 

13.00 tot 16.00 uur in het kantoor van de huismeester in de Zwaan aanwezig voor al 

uw vragen. Mocht u ons bij u thuis willen spreken, dan kunt u altijd een afspraak met 

ons maken. 

 

Fijne kerstdagen 

Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een gezond en 

gelukkig 2017 toe.  
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave 

van Portaal en wordt verstuurd 

naar de 80 bewoners van de 

Zwaan en de 51 bewoners van 

de Bloemberg. 
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