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Bloemberg en de Zwaan 

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

Zwaan en de recent door Portaal uitgevoerde huisbezoeken. Lees snel verder. 

 
Kopgevels 

In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u dat er technisch onderzoek uitgevoerd is aan 

de kopgevels van de Zwaan en de Bloemberg. Een aantal gevels zijn niet meer in 

goede conditie. De gevels staan onder spanning, waardoor deze wat bol zijn gaan 

staan en kunnen scheuren. Vanwege de veiligheid kunnen we niet wachten op de 

grote geplande renovatie in 2017, maar moeten deze gevels dit jaar worden hersteld. 

Op dit moment zijn we deze werkzaamheden aan het voorbereiden.  
 

Het ging aanvankelijk om 4 gevels in de Bloemberg en 5 gevels in de Zwaan. De 

bewoners van deze 9 gevels zijn inmiddels allemaal door Portaal bezocht. We hebben 

extra onderzoek uitgevoerd bij de overige gevels. Uit dit onderzoek kwam naar voren 

dat nog 2 gevels bij de Zwaan en 2 smalle gevels aan de dijkzijde niet meer in goede 

conditie zijn. De betreffende bewoners worden hierover nog geïnformeerd.  

 

Planning 

De eerdere gecommuniceerde planning is een beetje uitgelopen. Dit komt door de 

interne besluitvorming bij Portaal en de wet- en regelgeving van de vergunningen.  

Meer informatie over de planning de werkzaamheden krijgt u in september.  

 

Eerste actie: hekwerken 

De eerste actie is het afzetten van deze gevels door hekwerken. Dit gebeurt 19  juli. 

De hekwerken blijven staan tot het einde van dit jaar. 

 

Huisbezoeken 

Wij zijn bij alle bewoners van de kopgevels op huisbezoek geweest. In augustus gaan 

wij op huisbezoek bij de bewoners van de overige vier gevels in de Zwaan. 

 

Kozijn/raam in kopgevel 

Er zijn 8 woningen met een raam in de kopgevel. We willen dit raam gaan vervangen 

in een nieuw raam met 3-dubbel glas. Aangezien we niet weten welke raambekleding 

deze bewoners hebben, komen we in augustus nog een keer bij hen op bezoek.  

 

Onderzoek overige gevels  

Tijdens de asbestinventarisatie is op enkele plaatsen in de gevels asbest aangetroffen. 

Er is geen gevaar voor de gezondheid omdat deze asbest vast in de gevel zit. 

Ook zijn de gevels met de betonrand onderzocht. Deze gevels hebben voldoende 

spouwankers en geen vervormingen. Tijdens de grote renovatie moeten we wel de 

spouw meer gaan ventileren. 
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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 

 

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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Bereikbaarheid winkels tijdens werkzaamheden 

Het winkelcentrum blijft bereikbaar via de onderdoorgang bij de Zwaan. De straten 

blijven zoveel als mogelijk bereikbaar. Als dit voor een kortere periode niet het geval is, 

duiden we dat aan via verkeersborden en nemen we contact op met de betrokken 

winkelier. 

 

Renovatie 2017 

In 2017 gaan we een grootschalige duurzame renovatie uitvoeren aan de 

appartementencomplexen de Bloemberg en de Zwaan. Vanaf januari 2016 zijn we 

deze renovatie aan het voorbereiden. Wij doen dit samen met een klankbordgroep van 

22 bewoners uit de Bloemberg en de Zwaan.  

 

Wat is het vervolg? 

In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over verder over de werkzaamheden aan 

de gevels en de voortgang van de voorbereidingen van de renovatie in 2017. 

 

Heeft u vragen? 

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

moeilijker bereikbaar tijdens de vakanties, maar indien u een boodschap inspreekt 

komen wij altijd terug op uw vraag. Op de eerste pagina vind u onze contactgegevens, 

u kunt ook bellen naar het algemene nummer van Portaal: 0800 - 767 82 25.  

 


