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Bloemberg en de Zwaan 

In deze vierde nieuwsbrief vertellen wij u meer over de gevels van de Bloemberg en de 

Zwaan en over de renovatie. Lees snel verder. 

 

Gevels 

 

Planning 

Wij hebben u in september een brief gestuurd over de vertraging bij de voorbereiding 

van het slopen en opbouwen van de 11 kopgevels. 

De verwachte planning is nu: 

- Oktober 2016: vergunningsaanvraag, inmeten en verdere onderzoeken aan de 

gevels. 

- November/ december 2016: productie van de gevels in de fabriek. 

- December 2016: voorzieningen treffen flora en fauna, kappen bomen 

- Januari 2017 t/m maart 2017: sloop oude gevels en plaatsen nieuwe gevels.  

- April 2017: hekwerk en steigers verwijderen en opruimen bouwplaats. 

 

Als de vergunning niet op tijd afgegeven wordt, dan starten we de sloop in januari 

2017. Van 26 december 2016 tot en met 6 januari 2017 wordt er niet gewerkt. 

Vorst heeft geen invloed op de planning. Harde wind heeft wel invloed op de planning 

omdat er dan niet met een kraan en gevelelementen gewerkt kan worden. Meer 

informatie over de werkzaamheden leest u in een volgende nieuwsbrief. 

 

Huisbezoeken 

Na het slopen van de gevel plaatsen we de nieuwe geïsoleerde gevel. Bij twee gevels, 

één in de Bloemberg en één in de Zwaan, bevindt zich het raam van de slaapkamer in 

de gevel. Bij deze acht woningen plaatsen wij een nieuw raam met driedubbel 

geïsoleerd glas. Wij bezoeken deze bewoners op 18 oktober, een afspraak wordt nog 

gemaakt. 

 

Bomen 

Een aantal bomen moet gesnoeid worden en een aantal gekapt. Wij hebben bij de 

gemeente een vergunning voor het kappen van een aantal bomen aangevraagd. We 

wachten de reactie van de gemeente af. In de volgende nieuwsbrief leest u welke 

bomen dat zijn. 
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Inhoud 

 Gevels  

 Nieuwe beheerder 

 Renovatie  

 Vervolg 

Contact Portaal 

Jolanda Martens en Josine 

van Winkel 

0800 - 767 82 25 

Met mobiel belt u: 

0318 - 89 89 89 

Of rechtstreeks 

Jolanda: 06-57995660 

(vrijdag vrij) – van 3 tot en met 

27 november niet aanwezig – 

Josine: 06-22527354 

(woensdag vrij) 

E-mail: 

jolanda.martens@portaal.nl 

Josine.v.winkel@portaal.nl 

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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Nieuwsbrief Portaal 

Oktober 2016 

Nieuwe beheerder 

 

Vanaf 1 september 2016 is Hans Derksen de beheerder van Portaal in uw omgeving. 

Hij heeft iedere dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur spreekuur in huismeesterkantoortje 

van de Zwaan. Wilt u hem op een ander moment spreken? Bel dan even met de 

klantenservice van Portaal, zij zorgen dan dat hij contact met u opneemt. 

 

 

Renovatie 

Zoals wij u eerder hebben verteld willen we in de Bloemberg en de Zwaan 

energiebesparende maatregelen treffen, zodat uw woning een ‘nul-op-de-meter-

woning’ (NOM-woning) wordt. Waarbij onder andere de woning wordt geïsoleerd, 

zonnepanelen en nieuwe ramen worden aangebracht.  

 

In de afgelopen maanden heeft Portaal gewacht op nieuwe wetgeving, de 

energieprestatievergoeding (EPV), die het mogelijk maakt dat Portaal een 

maandelijkse vergoeding mag vragen aan huurders wanneer wij energiebesparende 

maatregelen aanbrengen. Deze wetgeving is inmiddels goedgekeurd en op 1 

september 2016 van kracht geworden. 

 

Voordat we verdergaan moet echter ook nog de belastingwetgeving veranderd 

worden. Op dit moment mogen we namelijk nog niet de opgewekte energie van de 

zonnepanelen verdelen naar bewoners van de flats. We verwachten hiervoor in 

november goedkeuring te krijgen. Hierna gaan we starten met de voorbereiding van de 

renovatie.  

 

Vervolg 

In de volgende nieuwsbrief leest u onder andere: 

- definitieve planning van de sloop en plaatsen nieuwe gevels; 

- volgorde van de gevels die aangepakt worden; 

- veiligheid voor u en omwonenden; 

- de te verwachten overlast; 

- wie uw contactpersoon van de aannemer is. 

 

Vragen? 

Neem contact op met Jolanda Martens of Josine van Winkel. 

Jolanda is van 3 tot en met 27 november niet aanwezig. Josine neemt dan haar taken 

over. 

 


