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Op bezoek bij de Nigerdreef  

Met deze  nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de het gezamenlijke project van Portaal 

Utrecht en Stichting Wijk & Co. Wij slaan de handen in één om uw buurt en woning in 

kaart te brengen. Dit doen we via huisbezoek en bewonersbijeenkomsten. U ontvangt 

regelmatig een nieuwsbrief van ons.  

 

 

Huisbezoeken   

 

    

 

 

Wij zijn benieuwd wat er allemaal speelt bij u en in uw woonomgeving. In september  

2016 hebben alle bewoners een schriftelijke vragenlijst van Portaal ontvangen. We 

hebben nu een beeld over uw tevredenheid en woonomgeving. Nu willen we graag 

iedereen ook persoonlijk spreken. Daarom komen we tussen nu en maart bij u langs. 

Wij doen dit vanuit een samenwerkingsverband van Wijk & Co en Portaal. Tijdens 

deze gesprekken willen we het met u hebben over bijvoorbeeld: 

 Voelt u zich betrokken bij de buurt? 

 Wat zou u graag willen veranderen?  

 Ziet u op tegen het geplande groot onderhoud?  

 

Wij komen op een aantal momenten in deze periode langs en kijken of u thuis bent. 

Bent u meerdere keren niet thuis, dan nemen we contact op voor het maken van een 

afspraak. Tijdens de kerstvakantie (25 december t/m 7 januari) komen wij niet langs 

voor huisbezoeken.  

 

Naast de huisbezoeken gaan we ook portiekgesprekken en andere activiteiten 

organiseren. Via nieuwsbrieven en posters houden we u op de hoogte.  

 

Maak kennis met ons 

Op maandag 18 december bakken we bij uw flat verse 

oliebollen. Wij staan tussen 13.30 en 16.30 uur aan de 

voorkant van uw flat. U komt toch ook langs om een oliebol 

te eten en kennis te maken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2017 

Inhoud 

 Huisbezoeken 

 Maak kennis met ons 

 Onderhoud Nigerdreef 

 Ondezoek voor het 

verbeterplan 

 Vragen of meedenken? 

 Fijne jaarwisseling 

 

Contact 

Lieselot Kerssen, Portaal 

06-30 17 31 94 

Lieselot.kerssen@portaal.nl 

 

Ronald Laurens, Wijk&Co 

06- 52 50 82 98 

Ronald.Laurens@wijkenco.nl 

 

Reparatieverzoeken Portaal 

0800-767 82 85 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave 

van Portaal Utrecht en Stichting 

Wijk & Co. Deze nieuwsbrief 

wordt verspreid onder de 

bewoners van Nigerdreef. 
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Onderhoud Nigerdreef 

Het onderhoud van de Nigerdreef staat op de planning van Portaal voor eind 2018/ 

2019. Dit is een kans om te kijken wat we, naast het nodige onderhoud nog meer gaan 

doen, om de kwaliteit van het gebouw en de woningen te vergroten. In 2018 maakt 

Portaal hiervoor het verbeterplan.   

 

Onderzoek voor het verbeterplan 

Om te bepalen wat er technisch nodig is voor het verbeterplan, onderzoeken we de 

huidige technische staat van de woningen en het gebouw. Hiermee is Nijhuis Bouw op 

dit moment al bezig. Zij onderzoeken enkele leegstaande woningen en de algemene 

ruimtes.  

 

In februari onderzoeken we de technische staat van uw eigen woning. Dit onderzoek 

voert ingenieursbureau Aveco de Bondt uit. Zij kijken naar de technische staat van uw 

keuken, badkamer en toilet. Hierbij maken ze ook foto’s. Ook onderzoeken ze of en 

waar er asbest in uw woning zit. In januari nemen we contact met u op voor het maken 

van een afspraak.  

Vragen of meedenken  

Nu wij starten met het maken van een verbeterplan, kan dit vragen oproepen. Sommige 

bewoners maken zich zorgen en andere zien kansen. Wij willen graag deze vragen, voor 

zover mogelijk, direct beantwoorden. En eventuele zorgen zoveel mogelijk wegnemen 

en kansen benutten. Tijdens de huisbezoeken kunt u terecht met uw vragen.  

 

Wilt u graag meedenken met ons over het verbeterplan? Dit kunt u melden tijdens het 

huisbezoek. U kunt ons ook vast mailen of bellen. Bij contact vindt u onze gegevens.  

 

Fijne feestdagen 

Portaal en Wijk & Co wensen u alvast een hele goede 

jaarwisseling toe. Wij zien uw graag op 18 december bij onze 

oliebollenkraam. En bij u aan de deur!  


