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Bloemberg en De Zwaan 

In deze nieuwsbrief leest u over de renovatie van de gevels. Eerder hebben wij ook 

beloofd om rond deze tijd meer informatie te geven over de andere 

renovatiewerkzaamheden. Helaas hebben wij meer tijd nodig om die voor te bereiden. 

Wij verwachten u daar in april meer over te vertellen.  

 

Planning herstel gevels  

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

bouwen we de steigers bij de Zwaan. We zijn half maart klaar met het bouwen van de 

steigers. De aannemer houdt zoveel mogelijk rekening met de bereikbaarheid van de 

ingang van de centrale toegangsdeur en de bergingen. 

 

We hebben de kapvergunning nog niet. Als we de kapvergunning op tijd hebben willen 

we eind april starten bij de Bloemberg met het slopen van de gevels en het 

aanbrengen van de nieuwe gevel, daarna gaan we naar de Zwaan. 

De planning per gevel en woning volgt nog en zullen we begin april doorgeven. 

 

Gevelbeplating 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij een kleurmonster van de nieuwe gevels laten zien.  

Dit kleurmonster is nu ook aanwezig in het huismeesterkantoor van de Zwaan. Dit 

kleurmonster staat voor u op een zichtbare plaats in het kantoor. De huismeester is 

iedere dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig in het huismeesterkantoor. 

 

Gebruik van pauzewoning in Bloemberg 

De werknemers van de steigerbouwer gebruiken een lege woning  (Zwanenveld 5491) 

in de Bloemberg als pauzewoning.  

 

Calamiteiten telefoonnummer  

Bij calamiteiten en na werktijd of in het weekend kunt u bellen met het 24-uurs 

servicenummer van de aannemer op 0316 221845. 
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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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