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Bloemberg en De Zwaan 

In deze nieuwsbrief leest u over de werkzaamheden in de komende weken. Ook 

stellen wij de uitvoerder aan u voor. 

 

Werkzaamheden komende weken 

Vanwege de Wet Natuurbescherming moeten wij voorbereidingen treffen voor de 

bouwwerkzaamheden, zodat er geen vleermuizen in de gevels nestelen. De aannemer 

zal daarvoor gaten in de gevel dicht maken. 

De mensen die de werkzaamheden  uitvoeren zijn herkenbaar aan gele hesjes met de 

naam “Veluwezoom Verkerk” erop.  

Zij hoeven niet in uw woning te zijn en u ondervindt geen hinder. 

De duur van de werkzaamheden is ongeveer 2 weken.  

Onze uitvoerder Toon Weijers is op locatie aanwezig om de mensen te instrueren 

 

Start kopgevel 

Binnen twee weken ontvangt u van ons de planning van de kopgevels. Tijdens de 

inloopdag van de modelwoning zijn er door bewoners opmerkingen gemaakt over de 

grove structuur van de gevelafwerking. We gaan dit materiaal wijzigen naar een 

gevelafwerking met een fijne structuur. De kopgevels krijgen ook deze nieuwe 

afwerking.  

 

 

Uitvoerder op locatie 

Onze uitvoerder voor Bloemberg en De Zwaan is Toon Weijers 

(zie foto rechts). Toon zal tijdens de werkzaamheden aanwezig 

zijn en is vaak te vinden in Zwanenveld 5404 (Bloemberg). 

Deze woning wordt door de aannemer gebruikt als werk- en 

rustwoning. 

 

 

 

 

Vragen? 

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

VolkerWessels op nummer 076 887 5916. 

 

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, Josine van 

winkel  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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