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Maarssen-Dorp  
Karel Doormanplein e.o. 

 

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

met uw woning heeft. 

 

Project Karel Doormanplein e.o.  

In 2016 is Portaal een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de 

eengezinswoningen aan de Dr. Plesmanlaan, Klokjeslaan, Maarten Harpertszoon 

Trompstraat, Jan van Galenstraat, Kortenaerstraat, Evertsenstraat en het Karel 

Doormanplein te verbeteren. De uitkomsten van de bewonersbezoeken, de 

bouwtechnische opname, de financiën en de ambitie van Portaal zijn uitgangspunten 

geweest om te komen tot vier scenario’s. Het doel is een goed plan te ontwikkelen 

waarin klanttevredenheid, kwaliteit en prijs bepalend zijn. 

 

BouwhulpGroep 

Portaal wilde inzicht krijgen in de toekomstmogelijkheden voor de woningen. Aan 

BouwhulpGroep vroegen wij om een bouwtechnisch opname uit te voeren.  

De opnames zijn afgerond. 10 woningen (2 

woningen per type) zijn bouwkundig 

opgenomen. De bouwtechnische staat van 

de buitenzijde van alle woningen is visueel 

beoordeeld.  

 

De onderhoudsstaat van de buitenkant en in 

de woningen is redelijk. De belangrijkste 

aandachtspunten zijn tocht, hang- en 

sluitwerk, ventilatie en de beperkte 

energetische kwaliteit. Dit wil zeggen dat de 

woningen niet energiezuinig zijn. De conditie 

van de buitenruimte is matig (berging, 

erfafscheiding en paden), door verzakking van het terrein. 

 

Toekomstscenario’s  

Wij vroegen BouwhulpGroep om mogelijke toekomstscenario’s uit te werken. Hierbij is 

gevraagd welke ingrepen nodig zijn en wat de financiële consequenties zijn om de 

woningen te verbeteren. Er zijn vier scenario’s in hoofdlijnen uitgewerkt: 

 
- Instandhouding (groot onderhoud maar geen     

verbetering van het energielabel) 

- Renoveren (naar energielabel B) 

- Transformeren (naar energielabel A) 
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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  

(huur) eengezinswoningen 

aan de Dr. Plesmanlaan, 

Klokjeslaan, Maarten 

Harpertszoon Trompstraat, 

Jan van Galenstraat, 

Kortenaerstraat, 

Evertsenstraat, Karel 

Doormanplein 
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- NOM, Nul Op de Meter (energie neutrale woning waarbij naast zware isolatie 

aan de buitenzijde van de woning, ook in de woning een nieuw verwarming- en 

ventilatiesysteem komt) 

Klankbordgroep 

Portaal vroeg bewoners om deel te nemen aan een klankbordgroep. Bewoners van 

tien adressen gaven zich hiervoor op. Inmiddels zijn er twee overleggen geweest met 

de klankbordgroep. Deze overleggen zijn door ons positief ervaren en wij waarderen 

het dat deze bewoners met ons mee willen denken en praten. Bovenstaande 

scenario’s deelden wij met de klankbordgroep. Over het scenario ‘instandhouding’ 

waren zij het eens dat dit geen goede optie lijkt. De woning wordt bij dit scenario 

namelijk niet energiezuiniger gemaakt terwijl dat wel een wens is van veel bewoners. 

Dit blijkt ook uit de gesprekken die Inez van Maanen met de bewoners had tijdens de 

huisbezoeken. De overige scenario’s spreken de klankbordgroep meer aan.  

 

Het vervolg 

Eerder hebben wij u laten weten dat het bestuur van 

Portaal na iedere fase een besluit neemt over het project 

Op dit moment wordt voor alle vier de scenario’s bekeken 

of ze financieel haalbaar zijn. In de tussentijd houden wij 

contact met de klankbordgroep. Daarna maken wij een 

keuze welk voorkeursscenario aan het bestuur van 

Portaal voorgelegd wordt. Wij hopen dat het bestuur hier voor de zomer een besluit 

over neemt. Dit scenario wordt dan verder in detail uitgewerkt. Daarna gaan we de 

volgende fase in, de ontwikkelfase.  

 

Wij informeren u in of na de zomer weer verder. Ook organiseren wij op een bepaald 

moment een bewonersbijeenkomst. Wanneer het zover is, ontvangt u een persoonlijke 

uitnodiging voor deze bijeenkomst. 

 

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. Als 

zij niet direct bereikbaar is, dan neemt zij zo spoedig mogelijk contact met u op. 
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