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Bloemberg en De Zwaan 

 
Bent u nieuwsgierig hoe uw woning en uw 

flat er straks uit ziet? 
 

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST 13 / 14 juni 
in de Grondel 

 

 
 

Uitnodiging informatiebijeenkomst 

Hierbij nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de renovatie- en 

onderhoudsplannen voor Bloemberg en de Zwaan.  

 

Wij nodigen u uit in de Grondel op: 

13 juni: bewoners van de Bloemberg van 15.00 tot 17.00 uur. 

14 juni: bewoners van de Zwaan, Zwanenveld  5601 t/m 5648 van 13.00 tot 15.00 uur. 

14 juni: bewoners van de Zwaan, Zwanenveld 5649 t/m 5696 van 15.00 tot 17.00 uur. 

 

Kunt u op bovenstaand tijdstip niet, kom dan gerust op een ander tijdstip. U kun ons 

bereiken op telefoonnr. 076 887 59 16. 

 

Wat gaan wij vertellen? 

Uit onze technische onderzoeken en onze gesprekken met bewoners komen een 

aantal verschillende aandachtspunten. Daarom willen wij graag: 

- De duurzaamheid verbeteren, zodat uw woning energiezuiniger wordt. 

- Het wooncomfort verbeteren, zodat u minder last heeft van tocht en vocht. 

- De ventilatie verbeteren, zodat uw binnenklimaat gezonder wordt. 

- Keuken, badkamer en toilet vervangen wanneer deze technisch niet in orde zijn, 

en als u dat wilt. 

- Levensloopgeschikter maken, zodat u langer kunt blijven wonen. 

- Inbraak- en brandveiliger maken. 

- Uitstraling van de flat aan de binnen- en buitenkant verbeteren, zodat uw 

woongebouw aantrekkelijker wordt. 

Uitnodiging

Beste bewoner van de Agaatflat

Bent u nieuwsgierig hoe uw woning er straks uit komt te zien? 

Kom dan op 6 en 7 juni naar de inloopmarkt van 16:00 tot 20:00 uur.   

De inloopmarkt wordt gehouden bij Bouwmensen Gitstraat 2 aan de overzijde van de Agaatflat
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Contact Portaal 

Jolanda Martens, Elles Witsiers 

0800 - 767 82 25. Met mobiel 

belt u: 0318 - 89 89 89 of 

rechtstreeks 06-57995660 

E-mail: 

jolanda.martens@portaal.nl 

 

 

Contact VolkerWessels 

Frank Gommers,  

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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- Oplossen van achterstallige onderhoudswerkzaamheden, zodat u weer zorgeloos 

kunt wonen. 

Aan het einde van de bijeenkomst krijgt u van ons het renovatievoorstel en het 

antwoordformulier mee.  

 

Modelwoning: Zwanenveld 5656 
Wij starten begin juni met de werkzaamheden in de modelwoning. Begin juli 2017 
nodigen wij u uit om de modelwoning te bezichtigen. In deze modelwoning kunt u zien 
wat er verbeterd wordt, hoe de aannemer het gaat afwerken en wat dit voor u 
betekent, zoals bijvoorbeeld de vensterbank, het daglicht en afwerking van de 
kozijnen. Tijdens de bezichtiging kunt u kennis maken met de bewonersbegeleider. 
Wenst u daarna nog een persoonlijk gesprek, dan maken we direct een afspraak.  

 

Huisbezoeken 

Na de informatiebijeenkomst gaan wij bij iedereen op huisbezoek. Tijdens dit 

huisbezoek beantwoorden wij uw vragen en leggen wij uit wat we gaan doen.  

Mocht u in de periode tussen 13 juni en eind juli op vakantie gaan, vragen wij u dit aan 

ons door te geven.  

 

Planning herstel kopgevels  

Zoals we eerder verteld hebben in de vorige nieuwsbrieven moeten de kopgevels 

hersteld en vervangen worden. Vanwege de technische staat willen we daarmee niet 

wachten tot het moment van de andere onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. We 

starten eind augustus met de vervanging van de kopgevels. Eerst aan de zijde van de 

Bloemberg, aan de parkeerplaatszijde. U ontvangt hierover nog meer informatie en 

een duidelijke planning.. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen die niet tot de informatiebijeenkomst kunnen wachten, of wilt u een 

afspraak maken? Neem dan contact op met bewonersbegeleider Frank Gommers, 

telefoonnummer 076 887 59 16. 

 

Calamiteiten telefoonnummer  

Bij calamiteiten en na werktijd of in het weekend is de aannemer bereikbaar via haar 

24-uurs servicenummer: 0316 221845. 

 


