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♥ voor de Hoflaan e.o. - onderhoud 

Binnenkort starten we met de werkzaamheden aan de eerste woningen. Voordat we 

daarmee starten richten we een bouwplaats in.  

Bouwplaats 
Vanaf 8 januari start Hemubo met de opbouw van de bouwplaats. Deze komt achter 
blok 3, Hoflaan 33-67 (zie tekening aan de achterzijde) 
We verwijderen de bestaande planten. En brengen grind aan om de bouwplaats te 
verharden. Om de bouwplaats plaatsen we hekken. Deze  is alleen toegankelijk voor 
werknemers van Hemubo en haar onderaannemers.   
Vanaf 15 januari ’18 plaatsen we een bouwkeet, de sanitaire units voor de bewoners 
en de opslagcontainers voor materiaal van Hemubo.   
Als de werkzaamheden klaar zijn verwijderd Hemubo de bouwplaats. Het gras zaaien 
we opnieuw in en de beplanting plaatsen we terug.  
 

Blok 1: Willem Klooslaan   

Vanaf 15 januari starten we ook met de voorbereidingen van het eerste blok. De 

steigers worden dan geplaatst.  

 

Keuze 

Krijgt u een nieuwe keuken, badkamer of toilet? Dan mag u nieuwe tegels, kastjes en 

dergelijke uitzoeken. Hiervoor maakt u een afspraak met Gabriel van Kaam, 

bewonersbegeleider van Hemubo op 06-20365914. 

Contactgegevens Portaal & Hemubo 

 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

 

 Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning Als u  een account hebt op 

MijnPortaal doet u dat makkelijk en snel op uw pc of telefoon. Nog geen 

account? Maak ‘m aan op www.portaal.nl 

 

 Heeft u vragen over de uitvoering van het onderhoud dan kunt u contact 

opnemen met Gabriel van Kaam, bewonersbegeleider van Hemubo op 06-

20365914 

 

 Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Dan kunt u 

contact opnemen met Ilse Houtman 06- 51313265 of mailen naar. 

hoflaan@portaal.nl 
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Hoflaan@portaal.nl  

0800 - 767 82 25 (gratis) of 

0318 - 89 89 89 (mobiele 
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en 

wordt verspreid onder de 

bewoners van : 

Hoflaan 1 t/m 31  

Hoflaan 33 t/m 67   

Hoflaan 69 t/m 99  

Willem Klooslaan 2 t/m 48  

Akkerhof 33 t/m 56 

Akkerhof 1 t/m 5  

Weidehof 1 t/m 5 
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