
Resultaten van de inloopbijeenkomst op vrijdag 16 februari 2018. 
 
We zullen deze inbreng onderzoeken en waar mogelijk meenemen in het verbeterplan. Waar niet 
mogelijk, leggen we uit waarom dit niet kan of waarom niet binnen dit project. Dan kijken we ook 
mee naar hoe en door wie misschien wel. Dit bespreken we eerst uitgebreid met de bewoners die 
zich hebben opgegeven om mee te denken, de klankbordgroep. Ook houden we u via nieuwsbrieven 
op de hoogte. Met vriendelijke groet, namens het projectteam Nigerdreef, 
Yvette Feld (sociaal projectleider) Vragen? Mail ons op: nigerdreef@portaal.nl of bel 06-23893954. 
 

Wat vindt u belangrijk? 

SOCIAAL 

Hoe lang zit je zonder wc, douche, keuken? Oplossing?  

Hoe lang duurt de verbouwing? 

Netjes houden 

Controle wie allemaal hier wonen, etage 6,7,8 en 9 hoog 

Meer prullenbakken buiten zetten 

Er wordt vaak afval / lege doosjes in de hal neergezet 

Hoeveel is de huurverhoging ongeveer? 

Overlast hangjongeren aanpakken 

Al het groen om de flat weg! (omdat dit uitnodigt om spullen uit het raam te gooien) 

Wanneer begint het precies? I.v.m. werk 

Aanpak zwerfvuil buiten 

De tuinen onderhouden 

Buiten drempels maken tegen racen van verkeer 

WONING 

Nieuwe toilet (incl. vloer en wandtegels) 

Oplossen soms verstoppingen standleiding 

Meer kasten in de keuken 

Afzuigkap in de keuken 

Badkamer ventilatie 

Nieuwe douche/badkamer (vloer, tegels) 

Badkamervloer (met vlakke vloer) 

Nieuwe keuken / nieuw keukenblok en nieuwe tegels in de keuken 

Zonneschermen o.i.d. buitenkant 

Elektrisch koken 

Verwarming vervangen (ze zijn oud) 

Ander soort ventilator 

Kapotte tegels in huis vervangen 

Mijn woning is nu te warm in de zomer (type tussenwoning). Graag iets om dat te verbeteren. 

GEBOUW 

De portiekdeur wat zachter dicht 

Camera beneden (entree & lift) 

Onbevoegden buiten blijven 

Belangrijkste is veiligheid voor de flat 

Camera ophangen bij algemene toegangsdeur, zodat we kunnen zien wie aanbelt 

Camera buiten op straat hangen 

Trapje naar de berging moet weg, want je kan heel moeilijk de fiets pakken. 

Lift graag naar beneden in de hal (nu nog een trap) 

Bereikbaarheid 

Veiligheid 

De opbergboxen moeten graag helemaal dicht zijn. 

Aanpak hal beneden en hal etages niet geschikt voor draai rolstoelen 

Zonnepanelen aan de onderkant gevels 

Belangrijkste is ook beveiligen hoofdingang. 

Intercom met camera 
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