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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. 

 

Samenvatting huisbezoeken  

In de nieuwsbrief van 8 december 2016 is verteld dat Portaal plannen heeft met uw 

woning. Om nog beter te weten wat uw wensen zijn bezocht Inez van Maanen maar 

liefst 67 bewoners. Zij sprak met de bewoners over de ervaringen en wensen van de 

woning. Wij bedanken u voor de prettige ontvangst van Inez en uw medewerking.  

Inez heeft een samenvatting van de gesprekken gemaakt. In een aparte bijlage bij 

deze nieuwsbrief kunt u deze samenvatting lezen.  

 

Bouwtechnische opname 

Adviesbureau BouwhulpGroep start met de bouwtechnische opname van de 

complexen. Er worden 10 woningen (2 woningen per type) bouwkundig opgenomen. 

Daarna wordt de bouwtechnische staat van de buitenzijde van alle woningen visueel 

beoordeeld.  

 

 

Klankbordgroep 

Tijdens de huisbezoeken is gevraagd of bewoners 

met Portaal mee willen denken en praten in de 

vorm van een klankbordgroep. Denkt u hierbij aan 

onderwerpen zoals isolatie, veiligheid, gehorigheid, 

duurzaamheid, uitstraling en de uitvoering van 

toekomstige werkzaamheden. Meerdere bewoners 

hebben aangegeven hier positief tegenover te 

staan. Dit waarderen wij. Deze bewoners nodigen 

wij uit voor een eerste bijeenkomst in maart 2017. 

Wij zijn geïnteresseerd in hun mening en willen die mening graag gebruiken om een 

plan te maken dat gedragen wordt door de bewoners.  

 

Het vervolg 

Momenteel bevinden we ons in de eerste fase (onderzoek, oriëntatie en ontwikkeling) 

van het project. De uitkomsten van de bouwtechnische opname, uw ervaringen en 

aandachtspunten, zijn onze uitgangspunten om het plan verder te ontwikkelen. Het 

doel is een goed plan te ontwikkelen waarin klanttevredenheid, kwaliteit en prijs 

bepalend zijn. Hierbij komt veel onderzoek, overleg en rekenwerk kijken. Deze fase 

heeft naar verwachting een doorlooptijd tot medio mei 2017. Daarna wordt het beste 

scenario aan het bestuur van Portaal voorgelegd.  
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Contact 

Annemieke de Bruin 

(Sociaal Projectleider) 

info@portaal.nl 

0800 – 767 82 25. 

Als u mobiel belt,  

gebruikt u dan  

0318 – 89 89 89. 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van 

eengezinswoningen aan de 

Dr. Plesmanlaan, 

Klokjeslaan, Maarten 

Harpertszoon Trompstraat, 

Jan van Galenstraat, 

Kortenaerstraat, 

Evertsenstraat, Karel 

Doormaanplein 
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Na iedere fase neemt het bestuur van Portaal een besluit ten aanzien van het project. 

Na een positief besluit wordt het scenario verder ontworpen en leggen we het plan 

uiteindelijk aan u voor. In de tussentijd staan wij in contact met de klankbordgroep.  

Wij houden u tijdens het proces op de hoogte door middel van nieuwsbrieven en 

toekomstige bewonersbijeenkomsten. 

 

Communicatie 

Goede communicatie is een belangrijke voorwaarde om een project goed te laten 

verlopen. Wij realiseren ons dat u als bewoners vooral duidelijkheid wenst en dat er 

een beroep wordt gedaan op uw geduld. Het proces moet echter zorgvuldig doorlopen 

worden zodat er uiteindelijk een goed plan ligt dat door alle partijen gedragen wordt.  

 

Even voorstellen 

Het projectteam werkt aan het plan. In deze fase van het project werken Albert 

Groothuizen, Ireen Looijen en Annemieke de Bruin samen in het projectteam.  

 

 

Albert is verantwoordelijk voor de organisatie en de realisatie 

van het project. 

 

 

 

 

 

Projectmanager 

 

 

 

Ireen is verantwoordelijk voor de bouwkundige uitwerking in 

de voorbereidende fase. 

 

 

 

 

 

Werkvoorbereider 

 

 

Annemieke is verantwoordelijk voor onder andere 

bewonerscommunicatie en bewonersparticipatie. Zij is in 

deze fase aanspreekpunt voor de bewoners.  

 

 

 

 

Sociaal Projectleider 

 

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 89. 

 


