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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. 

 

In nieuwsbrief #4 lieten wij u weten dat: 

 
 Het bestuur van Portaal een positief besluit nam over het project. 

 De aannemersselectie van start zou gaan. 

 We toewerken naar een definitief plan en een draagvlakmeting, waarbij we u 

als bewoner vragen om in te stemmen met het renovatievoorstel. 

Stand van zaken 

Op 13 november 2017 vond de aannemersselectie plaats. Drie aannemers dienden 

een plan van aanpak en een prijsopgaaf in. Op basis van de ingediende stukken en de 

presentaties zijn de aannemers beoordeeld. Namens de klankbordgroep waren  

de heer van der Linden, de heer Keurentjes en de heer Schut bij de presentaties 

aanwezig. Hun inbreng tijdens de presentaties was zeer waardevol. Aannemer Trebbe 

Wonen B.V. uit Enschede behaalde de hoogste score en won de aanbesteding. Op dit 

moment werkt Portaal samen met Trebbe aan een definitief plan richting de 

draagvlakmeting. We zijn er bijna! 

 

Inloopbijeenkomst 

Wij nodigen u graag uit voor een 

inloopbijeenkomst op 5 februari 2018. 

Tussen 16.00 uur en 19.00 uur bent u 

welkom. Onder het genot van een kop 

koffie of een ander drankje komen wij 

graag persoonlijk met u in contact. Het 

projectteam is aanwezig om met u van 

gedachten te wisselen over de 

plannen. Wij laten in ieder geval de ‘nieuwe’ gevelaanzichten van de woningen zien.  

Zo krijgt u alvast een beeld van de toekomstige uitstraling. Bij deze nieuwsbrief zit een 

uitnodiging voor de inloopbijeenkomst.  

 

Evertsenstraat 11 

De woning aan de Evertsenstraat 11 staat leeg. Deze woning wordt voorlopig niet 

verhuurd, maar blijft tijdens het project beschikbaar voor Trebbe. De woning wordt 

gebruikt als proefwoning. Het kan daarom zijn dat u medewerkers van Trebbe in en 

rondom de woning ziet lopen.  
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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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Thermografisch onderzoek 

Trebbe krijgt graag een nog beter beeld van 

de koudebruggen en isolatiegebreken van 

de woningen. Daarom nemen zij binnenkort 

thermografische foto’s van een aantal voor- 

en achtergevels. Een thermografische foto 

laat precies zien waar eventuele 

koudebruggen en isolatiegebreken in de 

constructie aanwezig zijn. Om de 

achtergevels te fotograferen moet toegang 

verleend worden tot de tuinen. Als Trebbe de achtergevel van uw woning wil 

fotograferen, dan nemen zij rechtstreeks contact met u op. 

 

Projectteam 

In één van de eerste nieuwbrieven stelden wij het projectteam van Portaal aan u voor. 

Projectmanager Albert Groothuizen heeft een andere baan. Zijn werkzaamheden zijn 

overgenomen door projectmanager Rob van de Werken. Werkvoorbereider Ireen 

Looijen en Sociaal Projectleider Annemieke de Bruin zijn nog steeds nauw betrokken 

bij het project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob van de Werken 

 

In de tussentijd is Astrid Kuiken als bewonersbegeleider toegevoegd aan het 

projectteam. Zij bereidt u straks goed voor op de werkzaamheden. Astrid is een 

ervaren bewonersbegeleider en is uw aanspreekpunt voor vragen op sociaal gebied. 

Ook als het heel persoonlijk is of anders dan gebruikelijk. Dat is haar vak en uit 

ervaring weet zij met uw zorgen om te gaan. Zij is telefonisch te bereiken op dinsdag 

t/m vrijdag, tijdens kantooruren via telefoonnummer 0318 – 89 89 11 of u kunt mailen 

naar projectkareldoormanplein@portaal.nl 

 

 

Astrid Kuiken 

 

Vragen?  

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u terecht bij  

Annemieke de Bruin via het algemene nummer van Portaal 0800 – 767 82 25. U kunt 

ook een e-mail sturen naar projectkareldoormanplein@portaal.nl 
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