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Bloemstede Maarssenbroek 

 

U woont in de wijk Bloemstede. In de loop van september 2017 start Portaal met het 

renoveren van 131 woningen in de wijk. Met deze brief informeren wij u over het 

project. 

 

Inleiding 

De woningen die gerenoveerd worden zijn constructief goed maar voldoen niet meer 

aan de eisen van deze tijd. Denk aan isolatie, energieverbruik, vochtproblemen en 

uitstraling. Daar gaat Portaal iets aan doen. Een woning die comfortabel aanvoelt, 

energiezuinig is en een frisse eigentijdse uitstraling heeft. Dat is wat Portaal met 

onderhoud en het verbeteren van de 131 woningen wil bereiken. Een eerder plan  

had onvoldoende draagvlak onder de bewoners. In juli 2016 startte Portaal een nieuw 

project op. Daarna zijn in samenspraak met aannemer Plegt-Vos en 

bewonerscommissie Bloemstede ‘complex 622’ verschillende renovatie-/onderhoud 

scenario’s onderzocht en verder uitgewerkt. 

 

In de tussentijd is onder de bewoners van de 131 woningen een aantal keren getoetst 

of we op de goede weg zaten. Er is gekeken naar een passend voorstel voor alle 

bewoners. Daar is een combinatiescenario uit ontstaan waarbij bewoners konden 

kiezen voor een renovatie naar energielabel A of energielabel A+.  

 

Om een renovatieplan uit te kunnen voeren is wettelijk bepaald dat instemming nodig 

is van tenminste 70% van de bewoners van de betreffende woningen. Het 

renovatievoorstel is aan de bewoners voorgelegd. In de maanden mei en juni 2017 is 

een officiële draagvlakmeting gehouden. 

 

91,2% van de huishoudens heeft vóór de plannen gestemd.  
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Contact Portaal 

Annemieke de Bruin 

(sociaal projectleider) 

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. 
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Welke stappen zijn daarna gezet? 

Achter de schermen is daarna veel gebeurd. Zo is er een flora- en faunaonderzoek in 

de wijk geweest en is de planuitwerking richting uitvoering opgestart. Vervolgens is de 

omgevingsvergunning aangevraagd. 

 

Planning en routing 

Plegt-Vos heeft zorgvuldig naar de planning en routing van de bouwstroom gekeken. 

Het project is verdeeld in twee fases en de woningen zijn verdeeld in blokken A t/m L. 

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 onderstaande plattegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een strakke planning gemaakt om alle woningen mooi na elkaar op te starten en 

efficiënt te kunnen werken. De planning is zo opgesteld dat voor de kerstvakantie vier 

blokken zijn afgerond, mits er geen achterstand is opgelopen verband met onwerkbaar 

weer. In het nieuwe jaar wordt het vijfde blok opgestart. Wij hopen de renovatie eind 

mei 2018 af te ronden. 
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Maatregelen in de wijk 

Om het werk goed uit te kunnen voeren is een goede bouwplaats nodig. Dat zijn een 

paar keten voor de uitvoerder, bouwvakkers en opslag. De centrale bouwplaats ligt 

tegenover Bloemstede 124. Hier staat de uitvoerderskeet. De schaftketen en opslag 

worden met de werkzaamheden mee verplaatst door de wijk. Alle werkzaamheden 

worden in een vaste volgorde achter elkaar uitgevoerd en vormen zo een “treintje”. 

Hierdoor ontstaat een rustige voorspelbare planning. Met het parkeren van de busjes 

wordt rekening gehouden met de bewoners. Voor het aan- en afvoeren van materiaal 

wordt rekening gehouden met de gewoonten van de wijk, bijvoorbeeld met 

schooltijden. Het is niet handig om met vrachtwagens te rijden als de school net begint 

of uitgaat. 

 

Werktijden en vakanties 

De werklieden werken van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 uur en 16.30 uur. 

Tijdens bouwvakanties en officiële feestdagen werken zij niet.  

 

Bewonerscommissie Bloemstede complex ‘622’  

Mede dankzij bewonerscommissie Bloemstede complex ‘622’ konden wij  in een hoog 

tempo het plan uitwerken. De bewonerscommissie heeft serieus meegedacht en ons 

van waardevolle adviezen voorzien. Wij ervaren de samenwerking als zeer prettig.  

 

 
Achterste rij v.l.n.r  Hanneke de Graaf, Liset Hogervorst, Daniella Geering, Patricia Spiekerman van 

Weezelenburg, Dieuw ke Dirker. 

Voorste rij v.l.n.r. Wendy van Scherrenburg-Klomp, Linda de Graaf. 

 

 

Hanneke de Graaf    Bloemstede 184 

Liset Hogervorst    Bloemstede 98 

Daniella Geering    Bloemstede 497 

Patricia Spiekerman van Weezelenburg  Bloemstede 102 

Dieuwke Dirker     Bloemstede 138 

Wendy van Scherrenburg-Klomp  Bloemstede 109 

Linda de Graaf     Bloemstede 183 
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Vragen? 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u terecht bij  

Annemieke de Bruin (sociaal projectleider Portaal) 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 of de maatregelen in de 

wijk, neemt u dan contact op met projectorganisator Jan Garritsen. Op werkdagen is hij 

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

 


