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Bloemberg en De Zwaan 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de voortgang van de gevelrenovatie en de 

keuzemomenten. Ook nodigen wij u uit voor het ophalen van een kerstpresentje.   

 

Kerstpresentje van het projectteam op 21 december 

 

Wij nodigen u uit voor het ophalen van een kerstpresentje, onder 

genot van warme chocolademelk met wat lekkers. 

 

Wanneer? Donderdag 21 december tussen 11.00 en 14.00 uur 

 

Waar? Bij de opslagmaterialen op de parkeerplaats bij de Zwaan. (Bij 

slecht weer: in Zwanenveld 5404, bij de achteringang). 

 

Keuzemomenten keuken, douche en toilet 

Komt u in aanmerking voor vervanging van de keuken, douche of toilet? Jolein Clements is 

gestart met de keuzegesprekken voor deze bewoners. U wordt in dat geval gebeld door Jolein 

voor een afspraak. De keuzedagen vinden plaats op de dinsdag. Als dit voor u niet mogelijk is, 

plannen we ze op een andere dag.  

 

Andere keuzes voor uw woning 

Voor de bewoners die geen keuken, douche en/of toiletvervanging hebben, zijn er toch keuzes. 

De gratis keuze is of u een standaard of brede vensterbank heeft. Daarnaast zijn er nog 

keuzemogelijkheden tegen betaling. In januari laten wij u weten wanneer deze keuzegesprekken 

gaan plaatsvinden. 

 

Voortgang gevelrenovatie en bereikbaarheid na werktijd en tijdens kerstvakantie 

De sloopwerkzaamheden van alle kopgevels zijn klaar. Tot aan de kerst zijn er 

boorwerkzaamheden voor het plaatsen van de isolatie. De Bloemberg is bijna klaar, bij de 

Zwaan duurt dit nog tot de kerst. Dit geeft geluidsoverlast, per gevel duurt dit ongeveer 5 dagen. 

Bij een paar gevels plaatsen we voor de kerst nog de nieuwe gevel. De andere gevels plaatsen 

we in januari 2018.  

Op 19 of 20 december krijgen de bewoners die aan een kopgevel wonen en nu een kozijn 

hebben, een nieuw kozijn met glas. De uitvoerder neemt nog contact op met deze bewoners. 

Tijdens de feestdagen ligt de bouw stil van 25 december 2017 tot 8 januari 2018. 

Bij calamiteiten (die te maken hebben met de renovatie) tijdens de kerstvakantie, na werktijd of 

in het weekend is de aannemer bereikbaar via haar 24-uurs servicenummer: 0316 221845. Bij 

zeer dringende zaken, kunt u bellen naar Jan Kuster van VolkerWessels, 06 – 50 22 32 33.  

Voor algemene vragen of onderhoudsverzoeken kunt u terecht bij de klantenservice van Portaal. 

 

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. 
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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)  

www.portaal.nl  

 

 

Contact VolkerWessels 

Frank Gommers,  

Jolein Clements 

Tel. 076 887 59 16  

fgommers@volkerwessels.com 

bij calamiteiten, 24 uurs 

nummer: 0316 221845. 

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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