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Maarssen-Dorp  
Karel Doormanplanplein e.o. 

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over toekomstige plannen die Portaal 

met uw woning heeft. 

 

Plangebied 

Het plan betreft 73 eengezinswoning in Maarssen-Dorp aan de Dr. Plesmanlaan, 

Klokjeslaan, Maarten Harpertszoon Trompstraat, Jan van Galenstraat, Kortenaerstraat, 

Evertsenstraat en het Karel Doormanplein. Het proces bestaat uit verschillende fases. 

Na iedere fase neemt het bestuur van Portaal een besluit. Momenteel bevinden we 

ons in de eerste fase. Het doel is een goed plan te ontwikkelen waarin 

klanttevredenheid, kwaliteit en prijs bepalend zijn. 

 

 

 

Maarten Harpertszoon Trompstraat  

                                                            
In gesprek met bewoners: uw ervaringen zijn van belang! 

 

De uitkomsten van het eerder gehouden onderzoek zijn ons uitgangspunt. Om nog 

beter te weten wat uw wensen zijn, komen wij graag bij u op huisbezoek. Het doel van 

het gesprek is kennismaken en met u van gedachten wisselen over uw ervaringen en 

wensen van de woning. Vanaf week 51 (12 december 2016) wordt er telefonisch 

contact met u opgenomen om een afspraak met u in te plannen. De huisbezoeken 

vinden plaats tussen 19 december 2016 en 31 januari 2017. Het gesprek duurt 1-1,5 

uur.  

 

Het vervolg 

Na de huisbezoeken werkt Portaal verder aan het plan en kijken we wat haalbaar is en 

wat recht doet aan de wensen van de bewoners. Het proces doorlopen we zorgvuldig 

zodat er uiteindelijk een goed plan ligt.  
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Communicatie is een belangrijke voorwaarde om een project goed te laten verlopen. 

Daarom houden wij u tijdens het proces op de hoogte door middel van persoonlijk 

contact, bewonersbijeenkomsten en nieuwsbrieven. Wij beloven u zo goed mogelijk te 

betrekken bij het proces.  

 

Meepraten  

Bewoners zijn de deskundigen als het gaat om hun 

eigen woning, straat en buurt. Daarom is het voor 

Portaal zinvol dat u meepraat over zaken die in uw 

woning en woonomgeving spelen. Wij waarderen 

het wanneer er bewoners zijn die met Portaal 

willen meedenken en meepraten over het project. 

Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld een 

klankbordgroep. Een klankbordgroep is een 

informele manier waarop huurders zich kunnen 

organiseren. De leden zijn geen 

vertegenwoordigers van een achterban maar doen 

op persoonlijke titel mee. Ze weten wat er in hun straat en buurt leeft. Vanuit die kennis 

en hun persoonlijke visie leveren ze een inhoudelijke bijdrage aan de klankbordgroep. 

Tijdens de huisbezoeken wordt geïnventariseerd of er bewoners zijn die interesse 

hebben in deelname aan de klankbordgroep. 

 

Flora- en Fauna onderzoek 

Sinds 2002 beschermt de Flora- en faunawet een groot aantal planten- en diersoorten 

in Nederland. Wanneer er renovatie- en of grootonderhoud projecten op de planning 

staan, is het verplicht om te onderzoeken of de wet niet wordt overtreden. Hierbij moet 

gekeken worden naar beschermde dier- en plantensoorten. Het is daardoor mogelijk 

dat u binnenkort een ecoloog van de firma Movaris tegenkomt in de buurt, die bezig is 

met een oriënterend onderzoek en ecologische QuickScan. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij Annemieke de Bruin via het algemene nummer 

van Portaal 0800 – 767 82 25. Als u mobiel belt, gebruikt u dan 0318 – 89 89 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


