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We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de werkzaamheden voor de Afrikalaan. 

Tegelijk starten we met de voorbereidingen voor de Amerikalaan. Voordat we namelijk 

één spijker in de muur slaan gaan we met alle bewoners van de Amerikalaan 76 – 170 

in gesprek. In deze nieuwsbrief leest u  meer.  

Huisbezoek 

De komende weken maken wij een afspraak met u om bij u langs te komen voor een 

gesprek. Wij willen weten wat u vindt van de voorgenomen plannen. Zijn er zaken waar 

we rekening mee moeten houden? Kunt u alles zelf regelen? Zijn er omstandigheden 

die Portaal  moet weten? Schrijf uw vragen op en wij hopen deze te kunnen 

beantwoorden.  

Voorstellen 

Medewerkers van Portaal voor dit project:  

Van links naar rechts: Horia Boucharka, Yvonne van der Linde, Ilse Houtman 
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Yvonne van der Linde of 
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767 82 25 of  
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en 

wordt verspreid onder de 

bewoners van : 

Amerikalaan 76 - 170 
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Van links naar rechts: Jerry de Zwart, Joost van de Weerd, Rob van de Werken 

Wat gaan we doen: uw woning & berging  

- vervangen van alle kozijnen  

- plaatsen dubbel glas in deze kozijnen  

- vervangen van de eigen voordeur 

- videofoon met zwart/wit beeld 

- mechanische ventilatie.  

- Isoleren, deels via de binnenzijde, deels via de buitenzijde van de woning.  

- Het uitbreiden van de groepen in uw meterkast naar 5 groepen. Als u al 5 

groepen heeft doen we niets.  

- vervangen keuken, badkamer en toilet  

- vervangen van alle radiatoren  

- plaatsen van radiatoren in de ruimtes waar die nog niet zijn 

- individuele aansluiting op de stadsverwarming: u krijgt een eigen meter  

- vervangen van de huidige gaaswanden in de berging door ‘gewone’ wanden 

en een nieuwe deur in uw berging  

- verwijderen van asbest  

- plaatsen van een beugel voor een schotel aan de binnenzijde van uw balkon 

en een loze leiding naar binnen voor de bedrading   

Wat gaan we doen: uw flatgebouw 

- vervangen van dakbedekking 

- isoleren van de kopgevels 

- waar nodig vernieuwen van de leidingen van de stadsverwarming 

- vervangen van de brievenbussen en intercom/bellentableau 

- vervangen van de centrale toegangsdeur 

- verwijderen en/of inpakken van asbest 

- vervangen van de toegangsdeur naar de bergingen 

- loszittende delen van de trappen verwijderen en herstellen 

- herstellen wandbekleding in de centrale hal en trappenhuis 

- om de tuinen heen plaatsen we een nieuwe schutting inclusief poort. Tussen 

de tuinen plaatsen we geen schutting. 

Huurverhoging en Balkon 

De huurverhoging die bij deze ingreep hoort is 30 euro per maand. Uw 

energierekening wordt lager door de isolatie. Het idee is dat we het balkon van de 

keuken bij de keuken en badkamer trekken. Hierdoor ontstaat er een grotere 

badkamer én keuken.  

Het balkon vervalt. Als u toch een balkon wenst, dan kan dat tegen een extra 

huurverhoging. De kosten zijn 25 euro per maand. Dat is bovenop de huurverhoging. 

Als wij bij u op bezoek zijn, horen we graag wat u hiervan vindt.  
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Vergoeding  

De werkzaamheden vinden in onbewoonde staat plaats. Dat houdt in dat u tijdens de 

werkzaamheden niet in uw woning kan wonen. Bij de renovatie van de vorige vier flats 

kregen alle bewoners tijdelijk een logeerwoning aangeboden. Bij deze renovatie krijgt u 

een vergoeding ter hoogte van de verhuis- en herinrichtingskosten van € 5900. Met 

deze vergoeding moet u zelf: 

• voor een tijdelijk verblijf elders zorgen of  een logeerwoning van Portaal huren. 

Dit is nodig voor minimaal drie weken.  

• voor de opslag van uw inboedel en vloerbedekking zorgen of deze tegen een 

vergoeding opslaan in uw woning. 

• hulp en ondersteuning inschakelen als u dat wenst of nodig heeft.  

Contact  

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief?  

 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

 

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? Meldt uw verzoek via de website 

www.portaal.nl Of bel 0800 - 767 82 25 of 0318 – 89 89 89. 

 

• Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief ? Bel dan naar 0800 – 767 

82 25 (gratis) of 0318 – 89 89 89 (mobiele telefoon) en vraag naar Ilse Houtman of 

mail naar info@portaal.nl  Vermeldt daarbij uw naam en adres.  

 

 


