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Bloemberg en De Zwaan 

In deze nieuwsbrief leest u over het slopen en afwerking van de kopgevels, de status 

van het draagvlak en  het vervolg. 

 

Slopen kopgevels en afwerking gevels 

We starten 11 september met het slopen van de kopgevel bij de Bloemberg. We 

starten aan de zijde van de grote parkeerplaats. Daarna volgen de andere gevels. De 

gevelafwerking plaatsen we later omdat we de materiaalafwerking gaan veranderen. 

Tijdens de inloopbijeenkomst hebben we veel opmerkingen gekregen over het te ruwe 

materiaal van de gevel. Dit materiaal kan schade geven aan kleding en huid.  

Omdat we de gevelafwerking wijzigen moeten we opnieuw naar de gemeente voor 

goedkeuring. Dit heeft als gevolg dat we de gevels op een later tijdstip in 2017 gaan 

afwerken.  

We zorgen er wel voor dat tussen het slopen en het plaatsen van de nieuwe gevel 

geen vocht/tocht in uw woning komt. 

In week van 4 september sturen wij de volgende nieuwsbrief met meer informatie over 

de planning, bouwplaats, verkeersmaatregelen, parkeerbeleid en uw contactpersoon. 

 

Akkoordverklaringen 

93% van de bewoners zijn akkoord met het renovatievoorstel. U heeft 10 juli van ons 

een brief ontvangen over het behaald draagvlak. We hebben 9 stemmen nog niet 

binnen. Het definitieve percentage leest u in de volgende nieuwsbrief. 

 

Keuzegesprekken 

Half september starten we met de keuzegesprekken. U ontvangt hiervoor een 

uitnodiging. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen, neem dan contact op met  Frank Gommers of Jolein Clements van 

VolkerWessels op nummer 076-8875916. 

 

 Calamiteitentelefoonnummer  

Bij calamiteiten (die te maken hebben met de renovatie) en na werktijd of in het 

weekend is de aannemer bereikbaar via haar 24-uurs servicenummer: 0316 221845. 

Voor algemene vragen of onderhoudsverzoeken kunt u terecht bij de klantenservice 

van Portaal. 
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Contact Portaal 

Jolanda Martens, Elles Witsiers 

0800 - 767 82 25 

(Met een mobiele telefoon belt 

u: 0318 - 89 89 89)  

E-mail: 

jolanda.martens@portaal.nl 

www.portaal.nl  

 

 

Contact VolkerWessels 

Frank Gommers,  

Jolein Clements 

Telefoonnr. 076 887 59 16  

E-mail: 

fgommers@volkerwessels.com 

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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