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Bloemstede Maarssenbroek 

Dit is de eerste gezamenlijke nieuwsbrief van Portaal en Plegt Vos.  

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van allerlei onderwerpen die te 

maken hebben met de renovatie van uw woning.  

 

Planning en routing 

Achter de schermen gebeurt momenteel veel. De omgevingsvergunning is ingediend 

en de planuitwerking richting uitvoering loopt. Plegt-Vos heeft zorgvuldig naar de 

planning en routing van de bouwstroom gekeken. De woningen zijn verdeeld in 

blokken A t/m L. 

 

Onderstaand treft u de verdeling aan op volgorde van uitvoering. De onderstaande 

genoemde data zijn bij benadering, zodat u een beeld heeft van de planning en 

ongeveer weet wanneer uw woning aan de beurt is. Dit is een prognose. Zes weken 

van te voren ontvangt u een brief met de exacte startdatum. 

 

Fase 1 

blok H  Bloemstede 194 t/m 183 18 september  -  27 oktober 2017 

blok G  Bloemstede 161 t/m 150 4 oktober  -   14 november 2017 

blok F  Bloemstede 149 t/m 136 20 oktober  -  5 december 2017 

blok E  Bloemstede 135 t/m 124 9 november  -  20 december 2017 

blok D  Bloemstede 123 t/m 112 8 januari  -  16 februari 2018 

blok C  Bloemstede 111 t/m 102 24 januari  -  5 maart 2018 

blok B  Bloemstede 101 t/m 93  7 februari  -  16 maart 2018 

blok A  Bloemstede 92 t/m 81  20 februari  -  5 april 2018 

 

Fase 2 

blok I  Bloemstede 497 t/m 508 8 maart   -  23 april 2018 

blok L  Bloemstede 649 t/m 643 26 maart  -  2 mei 2018 

blok J  Bloemstede 509 t/m 521 6 april  -  23 mei 2018 

blok K  Bloemstede 551 t/m 546 25 april  -  31 mei 2018 

 

In week 37 (week van 11 september 2017) richt Plegt-Vos de bouwplaats in. De start 

van de werkzaamheden is in week 38 (week van 18 september 2017) bij blok H.  

Het verdere verloop van de planning en routing staat op de plattegrond die u bij deze 

nieuwsbrief aantreft. Ook ziet u hierop de locatie van de bouwplaatsen en de plaats 

van de rustwoningen. 

 

In verband met de bouwvak en de levertijd van het glas heeft Plegt-Vos met de 

bewoners van blok H al een afspraak gemaakt om onder andere het glas in te meten, 

houtrot op te nemen en aanvullende asbestinventarisatie uit te voeren.  
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Contact Portaal 

Annemieke de Bruin 

(sociaal projectleider) of 

Yvonne van der Linden 

(bewonersbegeleider) 

info@portaal.nl 

0318 - 89 89 89 

 

 

Contact Plegt Vos 

Jan Garritsen 

(projectorganisator) 

088 – 58 86 258 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de bewoners 

van Bloemstede 81 t/m 161, 

183 t/m 194, 497 t/m 521, 546 

t/m 551, 643 t/m 649. 
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Bloemstede 123, 124, 145 

In de weken 34 t/m 36 (21 augustus 2017 t/m 8 september 2017) bouwt Plegt-Vos de 

woningen Bloemstede 123 en 145 terug naar ‘originele’ staat waarbij onderdelen 

worden gedemonteerd. Daarna neemt Plegt-Vos de woningen mee in de bouwstroom 

van de renovatie zodat de woningen hetzelfde uiterlijk krijgen als alle andere 

woningen. Het demonteren van de onderdelen zorgt voor enige overlast. De 

omwonenden houden wij goed op de hoogte. Bloemstede 124 wordt gebruikt als 

proefwoning. Dit is om de voorgenomen uitvoering in de praktijk te toetsen en om 

details te bepalen. Voor deze drie woningen worden steigers geplaatst. 

 

Omgevingsvergunning 

De inhoudelijke behandeling van de omgevingsvergunning loopt. U heeft wellicht op de 

website van de gemeente Stichtse Vecht de publicatie van de aanvraag gezien. Voor 

de huisnummers 81 t/m 194, 497 t/m 521, 546 t/m 551 en 643 t/m 649 vroegen wij een 

omgevingsvergunning aan. De huisnummers Bloemstede 42 t/m 50 zijn per ongeluk 

ook in de aanvraag terecht gekomen. Dit was uiteraard niet de bedoeling en is direct 

gecorrigeerd. Dit heeft verder geen gevolgen voor het proces. 

 

Uitwerking van de plannen 

Na het renovatievoorstel zijn de plannen verder door Plegt-Vos uitgewerkt. Door 

Portaal is in samenspraak met Plegt-Vos besloten om ook de asbestpanelen in de 

kozijnen op de verdieping allemaal te verwijderen. Dit gebeurt in de 20 dagen 

uitvoeringstijd. De klachten over lekkage van de riolering in de badkamer lossen wij 

ook goed op. In alle woningen waar geen nieuwe badkamervloer komt (ook recent 

gerenoveerde badkamervloeren) relinen wij de riolering. Het riool wordt hierbij van 

binnenuit gerepareerd. Dit betekent dat er binnen in de oude riolering een nieuwe 

riolering aangelegd wordt. Het grote voordeel van relinen is dat er geen hak- en 

breekwerk aan te pas komt. Hierdoor wordt de overlast tot een minimum beperkt. 

 

Persoonlijke bewonersmap 

In de loop van augustus 2017 ontvangt u een persoonlijke bewonersmap. Een handige 

map om tijdens de renovatie goed te bewaren. In deze map zit ook het uitvoerings-

boekje en informatie over keuzemogelijkheden en prijzen van meerwerkopties.  

 

Bijeenkomst 

Bij de start van de werkzaamheden organiseren we een informele bijeenkomst op 

locatie. Deze bijeenkomst wordt in week 37 (week van 11 september) gepland. Het is 

de derde keer dat we met alle bewoners bij elkaar zijn. Het startschot voor de 

werkzaamheden en waar nodig beantwoorden wij uw vragen. U ontvangt hier in de 

loop van augustus een uitnodiging voor. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Of andere vragen? Neemt u dan 

gerust contact op. Aangezien Annemieke de Bruin tot en met 15 augustus 2017 niet 

aanwezig is, kunt u contact opnemen met Yvonne van der Linden 

(bewonersbegeleider). U kunt haar bereiken via het algemene nummer van Portaal 

0800 – 767 82 25. Als u mobiel belt, gebruikt u dan 0318 – 89 89 89.  

 

Heeft u vragen voor Plegt-Vos, bijvoorbeeld over de planning, neemt u dan contact op 

met projectorganisator Jan Garritsen of uitvoerder Willem van Dord. Op werkdagen zijn 

zij tussen 13.00 uur en 15.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088- 58 86 258. 

In verband met de bouwvak zijn zij tot 14 augustus minder goed bereikbaar.  


