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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. 

 

Stand van zaken 

Als start voor de draagvlakmeting van het project Karel Doormanplein e.o. 

organiseerden wij op 27 maart 2018 twee bewonersbijeenkomsten. Allereerst 

bedanken we de bewoners die naar de bijeenkomsten zijn gekomen. Wat een grote 

opkomst! Wij stellen het erg op prijs dat u hiervoor de moeite heeft genomen.  

De huisbezoeken gingen op 29 maart 2018 van start. Veel bewoners zijn inmiddels 

bezocht. Tijdens de huisbezoeken horen wij veel positieve geluiden, worden er vragen 

door bewoners gesteld, wensen uitgesproken en zorgen geuit. Wij zijn gewend om 

veel gestelde vragen over de renovatie met alle bewoners te delen. Daarom ontvangt u 

bij deze nieuwsbrief een aparte bijlage ‘Veel gestelde vragen’. Via de website van 

Portaal www.portaal.nl/projecten/karel-doormanplein-eo-maarssen 

kunt u digitaal ook alle nieuwsbrieven teruglezen. 

 

Stemmen tellen 

Op 24 april 2018 worden de laatste 

huisbezoeken afgelegd en zijn alle 

bewoners bezocht. De envelop met het 

draagvlakformulier kan tot en met  

30 april 2018 in de brievenbus gegooid 

worden van de woning aan de 

Evertsenstraat 11. Als u nog twijfels of 

vragen heeft, aarzel dan niet om ons dit 

te laten weten. Wij helpen u graag en 

willen dat u op basis van goede en 

juiste informatie uw keuze maakt.  

Op 1 mei 2018 tellen we de stemmen. 

Samen met de leden van de klankbordgroep maken wij de enveloppen open.  

De leden van de klankbordgroep zien niet welke bewoner Ja of Nee stemt. In de week 

van 1 mei 2018 ontvangt u schriftelijk bericht over de uitslag van de draagvlakmeting.  

 

Proefwoning Evertsenstraat 11 

In de woning Evertsenstraat 11 kunt u een aantal maatregelen bekijken die onderdeel 

zijn van het plan. Zo kunt u de Ecolution (ventilatiewarmtepomp) zien die op zolder 

hangt, inclusief het leidingverloop. Als u nog geen kijkje wilt nemen, dan kunt u nog op 

donderdag 26 april 2018 terecht. Corinne Weiss (bewonersconsulent Trebbe) is dan 

tussen 11.00 uur en 16.00 uur aanwezig om u te ontvangen. Wilt u hiervoor een aparte 

afspraak maken, neemt u dan contact op met Corinne via telefoonnummer  

088- 259 03 82. Spreek gerust haar voicemail in, dan belt zij u zo snel mogelijk terug! 
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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 73 

(huur) eengezinswoningen 

aan de Dr. Plesmanlaan, 

Klokjeslaan, Maarten 

Harpertszoon Trompstraat, 

Jan van Galenstraat, 

Kortenaerstraat, 

Evertsenstraat, Karel 

Doormanplein 
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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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