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Bloemberg en De Zwaan 

In deze nieuwsbrief vindt u onder andere  informatie over de voortgang van de gevelrenovatie, 

de keuzes, planning van de renovatie.  

 

Voortgang gevelvervanging 

Op dit moment zijn we nog bezig aan de laatste werkzaamheden van de kopgevels. We 

verwachten eind februari klaar te zijn. 

 

Oproep voor een klusjesman. 

Wij zijn op zoek naar een handige klusjesman voor het uitvoeren van kleine klusjes, zoals 

spullen aan de kant zetten, gordijnen/rails eraf halen en weer ophangen. Kent u iemand die bij 

ons tijdens de renovatie graag klusjes uitvoert tegen betaling? Laat ons dit weten! 

 

Informatie over keuzemogelijkheden 

Voorbeeld horren en valscherm 

Verschillende bewoners hebben gevraagd naar een voorbeeld van de horren en het valscherm. 

Binnenkort hangen wij foto’s van de horren en het zonnescherm op het prikbord van de centrale 

hal in zowel de Bloemberg als de Zwaan. Als u nu een elektrisch zonnescherm hebt, komt er 

een elektrisch terug. Heeft u nu een handbediend zonnescherm, dan komt een handbediend 

terug. De kleur van het zonnescherm gaat de architect bepalen. 

 

Verhoogd toilet 

Ook kregen we vragen over de prijs van het verhoogd toilet als extra keuze. Bewoners waar het 

toilet gerenoveerd wordt hebben geen extra kosten. Bewoners waar het toilet niet gerenoveerd 

wordt, maar die toch een verhoogd toilet willen, betalen wel kosten.  

De prijs van het verhoogd toilet is opgebouwd uit materiaalkosten voor het verwijderen en 

opnieuw aanbrengen van het toilet (incl. nieuw reservoir), uit arbeidsloon en BTW. Wij beseffen 

dat u deze kosten erg hoog vindt. Helaas kunnen we deze kosten niet verminderen. 

Een goedkoper alternatief is om een toiletverhoger te kopen bij een bouwmarkt, zoals 

bijvoorbeeld de Gamma. Deze is door uzelf gemakkelijk te monteren. 

 

Inleveren keuzeformulier 

Op de brief staat dat u het formulier voor 15 februari in moest leveren in de brievenbus van de 

huismeester in de Bloemberg of de Zwaan. Wij geven u hiervoor extra de tijd, u krijgt nog te 

horen wanneer het formulier ingeleverd moet zijn.  

 

Start renovatie – we beginnen in maart! 

We starten half/eind  maart met de renovatiewerkzaamheden. We beginnen eerst met de 

bewoners in fase 1( zie de plattegronden volgende bladzijde), bij wie keuken-, toilet- en douche 

wordt vervangen. Daarna vinden de andere werkzaamheden plaats van fase 1, zoals vervangen 

van de ramen, plaatsen nieuwe gevel, ventilatie en dergelijke. Van fase 1 gaan we naar fase 2 

tot en met fase 7.  

 

Drie weken voor start van de renovatie komen wij bij u op huisbezoek, om onder andere de 

planning, de knipkaart en wat u aan hulp nodig heeft te bespreken. Ook uw eigendommen, zoals 

zonneschermen, bespreken we dan en natuurlijk leggen we alle afspraken met u vast.  Een 

week voor start van de renovatie komen we weer bij u thuis om de laatste afspraken te maken. 
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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. 

 

 

http://www.portaal.nl/
mailto:fgommers@volkerwessels.com
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Als er geen onvoorziene omstandigheden zijn, dan is de planning van de renovatie als volgt: 

 

Bloemberg:  

- Fase 1: start half/eind maart, voor de bouwvakvakantie gereed 

Huisnrs 5421 t/m 5424, 5441 t/m 5444, 5461 en 5462 

- Fase 2: start half mei, voor de bouwvakvakantie gereed 

Huisnrs: 5404 t/m 5406, 5430 t/m 5432, 5450 t/m 5452, 5468 t/m 5470, 5486 t/m 5488 

- Fase 3: start eind mei, oktober 2018 gereed 

Huisnrs: 5404 t/m 5403, 5425 t/m 5429, 5445 t/m 5449, 5463 t/m 5467, 5481 t/m 5485 en 

5491 t/m 5493 

 

 

Zwaan: 

- Fase 4: start begin september, gereed december 2018 

Huisnrs: 5611 t/m 5617, 5633 t/m 5639, 5653 t/m 5659 

- Fase 5: start eind oktober, gereed voor de kerst 2018 

Huisnrs: 5601-5602, 5621-5622, 5641-5642, 5661-5662 

- Fase 6: start januari 2019, gereed maart 2019 

Huisnrs: 5608 t/m 5610, 5629 t/m 5632, 5649 t/m 5652, 5669 t/m 5672, 5685 t/m 5687, 5694 

t/m 5696 

- Fase 7: start eind januari 2019, gereed april 2019 

Huisnrs: 5603 t/m 5407, 5623 t/m 5628, 5643 t/m 5648, 5663 t/m 5668, 5681 t/m 5684, 5691-

5693 

 

 

Voor de andere werkzaamheden volgt een aparte planning zoals bijvoorbeeld de isolatie van de 

kelders. Daarover berichten wij u op een later moment. 
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Lege woningen ingericht als rustwoning: 

Voor de renovatie richten  wij een aantal woningen in als rustwoning. In deze rustwoning kunt u 

overdag samen met andere bewoners verblijven. Het gaat om: 

Zwanenveld 5614 voor bewoners van de Bloemberg. 

Zwanenveld 5406 voor bewoners van de Zwaan. 

 

Extra bouwkundige bezoeken 

Er komen twee bedrijven bij u langs om uw woning te beoordelen. Dit zijn. 

 

De Hanselmangroep – bouwkundige opname 

De afwerking van alle ruimten van uw woning leggen we op foto’s vast. Het is mogelijk (kleine 

kans) dat door het uitvoeren van werkzaamheden, schade ontstaat aan de 

bestaande afwerking (b.v. scheuren in de muren). Wanneer dit het geval is, 

kan met behulp van de bouwkundige opname (foto’s) aangetoond worden dat 

er schade is ontstaan. Als er schade ontstaat herstellen we dit. De foto’s 

gebruiken we alleen na de renovatie als er schade ontstaan is. Medewerkers 

van Hanselman groep gaan deze foto’s maken. Deze opname is ongeveer 2 

weken voor start van de renovatie 

 

1Rgielabel.nl : Opnames energielabels 

Daarnaast zijn er nog opnames van de energielabels bij de bewoners die niet aan de kopgevel 

wonen. We hebben al de bewoners die aan de kopgevels wonen bezocht. 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 voorafgaand aan de renovatie bepaald 

worden. We hebben een bedrijf ingehuurd om voor ons de energielabels te bepalen. Dit is het 

bedrijf 1Rgielabel.nl. De opnames worden uitgevoerd door Ninette Verhofstad en Daan van den 

Oever. Ze starten hiermee eind februari/begin maart. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ninette Verhofstad Daan van den Oever 

 

Wijkbeheerder Portaal: Henri Isenia 

Onze wijkbeheerder in Zwanenveld is Henri Isenia. Hij is aanwezig in het 

beheerderskantoor bij de ingang van de Zwaan op dinsdag tussen 10.00 

uur en 12.00 uur. Hij is bereikbaar op  telefoonnummer 0800-7678225 of 

mobiel 0318-898989. Vrijdag is hij afwezig.  

 

 

 

Afsluiten gas indien gewenst - Zwaan 

Bewoners van de Zwaan kunnen na de renovatie beslissen om te gaan koken op elektriciteit in 

plaats van op gas. In dat geval kunt u Liander vragen om uw gasmeter te verzegelen/af te 

sluiten. Daarmee vervalt het vastrecht voor uw gasaansluiting. Dit aanvragen gaat via de 

website: https://www.mijnaansluiting.nl/. Informatie kunt u vinden op 

https://www.liander.nl/contact en telefonisch zijn ze op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 en 

18.00 uur, telefoonnummer 088 542 64 44.  

Vermeld er wel bij dat het om hoogbouw gaat. Vraag dit pas na de renovatie aan!  

 

 

 

https://www.mijnaansluiting.nl/
https://www.liander.nl/contact
https://portaalplein.portaal.nl/Profile/H6QBxRPWaUyD6loh6ql-8g
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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. 

 

Inloopspreekuur  

Vanaf donderdag 15 maart is er iedere week op donderdag een inloopspreekuur. 

Waar? Zwanenveld 5404 bij de achteringang 

Door wie? Jolein Clements met ondersteuning van Josine van Winkel van Portaal 

 

Calamiteiten 

Bij calamiteiten,  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. 

 

 


