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Bloemberg en De Zwaan 

In deze nieuwsbrief leest u wat wij met uw opmerkingen over de modelwoning gedaan 

hebben en vindt u informatie over de start van bouwwerkzaamheden aan de 

kopgevels. U vindt in deze nieuwsbrief ook informatie over de verschillende momenten 

dat wij bij u aanbellen en wij vertellen over het groot onderhoud van de Wetering, dat 

tegenover uw gebouw ligt. 

 

Inloop modelwoning – uw opmerkingen en keuzes 

Begin juli bezochten de meeste 

bewoners de modelwoning. Wij kregen 

veel positieve reacties, maar ook een 

aantal opmerkingen. Uw belangrijkste 

punten waren: 

- Materiaal van de gevel is te grof 

- Balkondeur is te groot 

- Geen mogelijkheid raam open te 

zetten bij balkon 

- Voordeur met glas heeft geen 

voorkeur 

Wij zijn met deze opmerkingen aan het 

werk en komen met alternatieven, die 

we bespreken met de meedenkgroep 

 

Tijdens de inloop kreeg u ook de 

mogelijkheid te kiezen voor de kleur 

van het marmoleum en kleur van de balkontegel. De meeste stemmen zijn gekozen 

voor: 

 

Het marmoleum: de lichtgrijze kleur.    De balkontegel: grijs/bruine tegel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning  kopgevel – eindelijke starten we! 

Het heeft heel erg lang geduurd, maar eindelijk gaan we toch starten met de 

bouwwerkzaamheden aan de kopgevel. Vanwege verandering van de grove structuur 

van de gevel naar een minder grove materiaalafwerking, was de levertijd gestegen. Op 

de volgende pagina’s ziet u de grove planning voor uw woongebouw.  
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Contact Portaal 

Jolanda Martens en  

Josine van winkel   

Tel: 0800 - 767 82 25 

(Met een mobiele telefoon:  

0318 - 89 89 89)  

jolanda.martens@portaal.nl 

www.portaal.nl  

 

 

Contact VolkerWessels 

Frank Gommers,  

Jolein Clements 

Tel. 076 887 59 16  

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. 

 

 

http://www.portaal.nl/
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Bloemberg 

Voorbereidende 

werkzaamheden 

Slopen  

metselwerk 

Asbest 

verwijderen uit 

kozijn 

Nieuwe gevel 

plaatsen 

Steiger 

verwijderen 

Enkele uren 

overlast 

Veel geluid 

overlast  

Weinig overlast Momenten van 

geluidoverlast 

weinig 

geluidoverlast 

Gevel C en N 

Huisnrs: 5424, 

5425, 5444, 

5445,5462,5463, 

5481 en 5491 

week van 2 

oktober 

9 t/m 20 oktober 23 oktober vanaf 24 oktober 

tot en met 24 

november 

27 november 

Gevel E en F 

Huisnrs: 5403, 

5404, 5429, 

5430, 5449, 

5450, 5467, 

5468, 5485, 5486 

week van 16 

oktober 

23 oktober t/m 1 

november 

2 november vanaf 3 

november tot en 

met 22 december 

8 januari 

Stutwerk 

centrale hal 

Gevel K en L 

Verwijderen 

stutwerk plafond 

herstellen 

2, 3 en 6 

november 

7 november t/m 

21 november 

23 november 24 november tot 

en met 2 februari 

(2 weken 

vakantie 

ertussen) 

5 februari 

Gevel A 

Huisnr: 5421 en 

5441 

week van 8 

januari 

1 week: 

week van 15 

januari 

niet 22 januari tot en 

met 15 februari 

16 februari 

 

 

 

Zwaan 

Voorbereidende 

werkzaamheden 

Slopen 

metselwerk 

Asbest 

verwijderen uit 

kozijn 

Nieuwe gevel 

plaatsen 

steiger 

verwijderen 

Enkele uren 

overlast 

Veel geluid 

overlast  

Weinig overlast Momenten van 

geluidoverlast 

weinig 

geluidoverlast 

Gevel FF/P 

Huinrs: 5603, 

5623, 5624, 

5643, 5644, 

5663, 5664, 

5681, 5682, 5691 

week van 2 

oktober 

6 oktober tot en 

met 16 oktober 

 17 oktober tot en 

met 21 december 

22 december 

Gevel Z 

Huisnrs: 5617, 

5639, 5659 

week van 23 

oktober 

26 oktober t/m 31 

oktober  

 31 oktober tot en 

met 16 november 

17 november 

Gevel BB en CC 

Huisnrs: 5607, 

5611, 5628, 

5633, 5648, 

5653,5668 

week van 13 

november 

week van 20 

november 

24 november 27 november tot 

en met 26 januari 

(2 weken 

vakantie 

ertussen) 

29 januari 

Gevel U en HH 

Huisnrs: 5610, 

5632, 5652, 

5672, 5684, 

5687, 5693,5696 

week van 4 

december 

11 t/m 19 

december 

 8 januari tot en 

met 15 februari 

16 februari 

Gevel R 

Huisnrs: 5601, 

5621, 5641, 5661 

week van 22 

januari 

week van 29 

januari 

 1 februari tot en 

met 22 februari 

23 februari 
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Deze planning houdt rekening met een aantal onwerkbare dagen (b.v. veel 

regen/wind).  Als het vaker slecht weer is, dan kan de planning uitlopen. Als het minder 

vaak slecht weer is, dan gaat de planning sneller. Wij informeren u bij grote wijzigingen 

in de planning. 

De plattegrond van de Bloemberg en de Zwaan met de namen van de gevels hangt op 

het prikbord in de flat. 

 

Als u aan de kopgevel woont, vragen wij u vooraf aan de sloop uw 

schilderijen/spiegels/kasten van de muur af te halen. Vorig jaar is dit tijdens een 

huisbezoek met u besproken. Mocht u hulp hierbij nodig hebben, vraag dit aan de 

uitvoerder, Toon Weijers. 

 

Heeft u een kozijn in de kopgevel? Zo ja, dan komt vooraf start van de sloop van de 

gevel de uitvoerder, Toon Weijers, bij u langs. Hij bespreekt wanneer we het kozijn en 

asbest eruit gaan halen en een nieuw kozijn terugplaatsen. 

 

De werktijden zijn van 08.00 tot 17.00 uur. 

 

Zwanenveld 5404 wordt nu door de aannemer gebruikt als vergader- en schaftwoning.  

 

We hebben afspraken gemaakt met de werknemers van de aannemer 

en onderaannemer dat de parkeerplaats bij de Zwaan zo min als 

mogelijk gebruikt wordt. 

 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de 

uitvoerder Toon Weijers, 06 – 85 26 86 05.  

 

Inspecties bij u thuis 

U heeft van ons een brief gehad over de onderzoeken in uw woning. Deze 

onderzoeken duren tot eind september. Wij vragen u om toegang te verlenen tot uw 

woning.  

 

Optiegesprekken  

Begin oktober start Jolein Clements van VolkerWessels met de optiegesprekken. De 

keuze gesprekken vinden plaats in  de maanden oktober tot en met december 2017. U 

krijgt hiervoor een uitnodiging. 

 

Aanpassing meterkast door Liander 

De capaciteit van de elektriciteitsmeter is op dit moment onvoldoende voor het 

elektrisch koken. Daarom komt de netwerkbeheerder Liander de meterkast 

aanpassen. Zodra we hier mee starten krijgt u hierover een brief.  

 

Opnames energielabels 

Daarnaast zijn er nog opnames van de energielabels bij de bewoners 

die aan de kopgevel wonen. Wij zijn verplicht om energielabels toe te 

kennen aan woningen. Het energielabel zegt iets over de kwaliteit van 

de isolatie van de woning. Deze energielabels moeten vooraf de 

renovatie bepaald worden. We hebben een bedrijf ingehuurd om voor 

ons de energielabels te bepalen. We starten met de bewoners die aan 

de kopgevels wonen. Dit is het bedrijf 1Rgielabel.nl. De opnames 

worden uitgevoerd door Ninette Verhofstad en Daan van den Oever. 

Tussen 25 september en 13 oktober komen ze bij de bewoners die 

aan de kopgevels wonen. 
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Wetering – groot onderhoud 

Op 5 september is aannemer de Variabele gestart met het groot onderhoud van de 50 

appartementen van de Wetering, gelegen tegenover de Zwaan, aan de kant van het 

Blokkerplein. Dit onderhoud duurt tot eind 2017. De werkzaamheden zijn het 

vervangen van het glas, verwijderen van asbest van het balkon, schilderwerk en het 

vervangen van de kopgevel. Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u 

contact opnemen met Josine van winkel. 

 

Vragen over de renovatie? 

Heeft u vragen over de renovatie van Bloemberg en De Zwaan, neem dan contact op 

met  Frank Gommers of Jolein Clements van VolkerWessels op nummer  

076 887 5916.  

Heeft u vragen over de kopgevelvervanging, neem dan contact op met de uitvoerder 

Toon Weijers, 06 – 85 26 86 05.  

 

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. 

 


