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Bloemberg en de Zwaan 

In deze tweede nieuwsbrief vertellen wij u meer over de renovatie van de Bloemberg 

en de Zwaan. Wat is er tot nu gebeurd, hoe staat het met de voorbereiding en wat 

gaan we dit jaar nog doen? Lees snel verder. 

 

Wat is er tot nu toe gebeurd? 

 

Bewonersavonden 15 en 22 februari 

Het was goed om te zien dat de bewonersavonden druk bezocht zijn. Wij hebben veel 

vragen van u gekregen. Deze vragen helpen ons om het project nog beter voor te 

bereiden. 

 

Meedenkers 

Een actieve groep bewoners uit de Bloemberg en de Zwaan denkt mee over de 

renovatie. Deze groep noemen we de meedenkers. Er zijn nu vier bijeenkomsten 

geweest. De onderwerpen en de vragen uit deze bijeenkomsten nemen we mee in de 

voorbereiding. Hierover leest u meer in de deze nieuwsbrief en de volgende 

nieuwsbrieven. 

 

Voorbereiding 

Bouwbedrijf VolkerWessels en Portaal bereiden de werkzaamheden voor. Dit kost de 

nodige tijd. Ook is de behandeling van de wetgeving over de Energie Prestatie 

Vergoeding uitgesteld. Hier moeten we op wachten. Wij verwachten in september 

meer informatie te kunnen geven. 

 
Kopgevels – eerder opstarten 

 

Er is technisch onderzoek uitgevoerd aan de kopgevels van de Zwaan en de 

Bloemberg. Negen gevels zijn niet meer in goede conditie en één gevel moeten we 

nog verder onderzoeken. De gevels staan onder spanning, waardoor deze wat bol zijn 

gaan staan. We kunnen niet wachten op de grote renovatie, maar moeten de gevels dit 

jaar herstellen. Wij zijn in gesprek met de gemeente over de vergunningen, de bomen 

en de flora/fauna. Binnenkort treffen we voorbereidingen voor de werkzaamheden. De 

eerste actie is het afzetten van de kopgevels met hekwerk. Dit gebeurt in juni. 
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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) 

Josine: 06-22527354 

(woensdag vrij) 

E-mail: 

jolanda.martens@portaal.nl 

Josine.v.winkel@portaal.nl 

 

Inloopdag: 

30 mei 2016, kantoor 

huismeester Zwaan van 

09.00 tot 12.00 en van 

13.00 tot 16.00 uur. 

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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Welke gevels herstellen we? 

 

Zwaan: 

 

 

 

Bloemberg: 

 

 

 

Gevel 2 van de Bloemberg zijn we aan het onderzoeken of deze voldoet. 

 

 

Onderzoek alle gevels  

Vanaf 23 mei onderzoeken we alle gevels. Dit onderzoek duurt 3 dagen. Bij de gevels 

die hersteld worden, onderzoeken we of er asbest aanwezig is. 

Bij de andere gevels  onderzoeken we  de spouwankers. Hiervoor moeten enkele 

gevelstenen eruit gehaald worden en dit gebeurt door het uitboren van de voeg. Na 

afloop van het onderzoek plaatsen we de stenen weer terug. Als de stenen moeilijk 

bereikbaar zijn, maken we gebruik van een hoogwerker of verreiker. 

U zult weinig overlast ervaren van deze onderzoeken. 
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Nieuwe gevels met isolatie 

Na het herstel van de gevels, plaatsen we nieuwe gevels met hoogwaardig 

isolatiemateriaal.  Dit betekent dat de bewoners, die aan deze gevels wonen, een 

warmere woning krijgen. De andere gevels isoleren we tijdens de grote renovatie in 

2017. Die gevels krijgen nu een tijdelijke afwerking aangebracht. De definitieve 

afwerking is nog niet bekend, deze brengen we volgend jaar aan bij de grote renovatie. 

 

Planning 

Als we de vergunningen hebben, starten we eind augustus met de werkzaamheden. 

De herstelwerkzaamheden duren totaal 10 weken. Per gevel duren deze 

herstelwerkzaamheden maximaal 2 werkweken. Daarna bouwen we de nieuwe gevel 

op. We weten op dit moment nog niet hoe lang dit gaat duren. 

 

Huisbezoeken 

We gaan bij alle bewoners die aan de gevels wonen op huisbezoek om de 

werkzaamheden te bespreken. Deze huisbezoeken vinden plaats eind mei/begin juni. 

 

Woont u niet aan de gevel, maar wilt u toch een huisbezoek? Dan kunt u een afspraak 

maken met Jolanda Martens of Josine van Winkel. 

 

Wat is het vervolg? 

 

In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over de werkzaamheden en de volgorde 

van de werkzaamheden, de grove planning, veiligheidsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen en uw meest gestelde vragen. Een paar weken voor de 

uitvoering krijgt u de definitieve planning en de uitvoeringsinformatie. 

 

Heeft u vragen? 

 

Wij begrijpen dat bovenstaande informatie nog vragen bij u kan oproepen. 

 

Om u zo goed mogelijk te informeren, is er op 30 mei 2016 een inloopdag in het 

kantoor van de huismeester in de Zwaan. U bent welkom van 09.00 tot 12.00 uur of 

van 13.00 tot 16.00 uur. 

 

Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Jolanda Martens of Josine van Winkel 

van Portaal. Zie contactgegevens 1e bladzijde van deze nieuwsbrief. 

 

 


