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Onderhoud Schilderskwartier – de 
huisbezoeken 

Op donderdag 6 maart is VIOS gestart met de huisbezoeken. Wij zijn alweer over de 

helft. Bij 100 van de 146 huishoudens zijn we langs geweest.  

  

 

De huisbezoeken duren nog tot eind april. Tot donderdag 26 april kan VIOS u bellen 

om een afspraak te maken 

 

 

Gespot in de wijk 

Het team dat de huisbezoeken aflegt, heeft  al namen 

gekregen als “het leger, de meute, de kudde en het 

peloton”. De harde kern van het team bestaat uit: Jasper 

Versteeg (VIOS projectleider), Jacco van Haren (VIOS 

uitvoerder), Jan Bos (Klaver asbestspecialist) en Laura 

Werner (bewonersbegeleider en aanspreekpunt). Wij 

danken u hartelijk voor uw medewerking.  

 

De volgende stap 

In de maand april ronden we de laatste huisbezoeken af. Eind mei/begin juni krijgt u 

een brief waarin wij vertellen of wij bij u de keuken en/of de badkamer en/of het toilet 

vervangen. Het kan ook dat één van deze drie onderdelen vervangen mag worden of 

helemaal niets. U ontvangt tevens een brochure met uitgebreide informatie over het 

project. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging om in de modelwoning te komen kijken. 

U krijgt dan een indruk van een woning met vernieuwde faciliteiten zoals de 

mechanische ventilatiebox, keuken, badkamer en toilet.  

 

Onderzoek daken 

Vanaf april gaat VIOS ook onderzoek doen naar de staat van de daken en  

schoorstenen op het dak. Deze werkzaamheden vinden plaats van buitenaf. De daken 

onderzoeken we met een hoogwerker. U heeft hier verder geen (over)last van, maar 

dan weet u wat “die mensen op de hoogwerker” aan uw woonblok aan het doen zijn. 
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht 

en wordt verspreid onder de 

bewoners van: 

Dr. Arienslaan 20 t/m 52 

Dr. Arienslaan 54 t/m 116 

G. Terborchstraat 1 t/m 63 

G. Terborchstraat 2 t/m 38 

M. Hobbemastraat 1 t/m 25 

M. Hobbemastraat 2 t/m 3 

Pieter de Hoogh 72 t/m 103 
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Opvallend 

Velen van u wonen al jaren in uw woning.  Een behoorlijk aantal van u woont al twintig, 

dertig en soms zelfs ruim veertig jaar op deze plek. Voorlopig gaat 

meneer Lodder van de Ariënslaan 74 glansrijk aan kop als de langst 

wonende. Tijdens het huisbezoek liet hij een briefje zien, getekend in 

maart 1964. Dat is dus 54 jaar geleden.IN het briefje staat dat hij zich in 

de woning mag vestigen. Mocht u van mening zijn  dat u het kunt winnen 

van meneer Lodder, dan kunt dit laten weten aan Laura via 

schilderskwartier.maarssen@vios-bouw.nl 

We verwachten natuurlijk wel dat u hiervoor bewijs hebt.  ☺ 

 

Vrienden met vachtjes of vleugels 

Het is tijdens de huisbezoeken al gebleken dat velen van u 

dierenliefhebbers zijn. Naast de aanwezige honden en katten heeft het 

huisbezoekteam ook al ontdekt dat er de nodige (valk)parkieten gehouden 

worden, twee hamsters (waarvan een hoogbejaard)  een konijn en een 

dwergpapegaai. Al met al zit het wel goed met de fauna bij u in de wijk!  

 

 

Afsluitend 

Tot zover onze eerste nieuwsbrief . Mocht u in de komende weken nog 

vragen hebben over de geplande onderhoudswerkzaamheden, aarzelt u dan niet 

contact op te nemen met Laura Werner via 06-24350339 (WhatsAppen mag ook) of 

mail naar schilderskwartier.maarssen@vios-bouw.nl 

Contactgegevens Portaal 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

 

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? 

U kunt uw verzoek melden via de website www.portaal.nl en via Mijnaccount. U 

mag ook bellen met 0800 - 767 82 25 (gratis) Belt u mobiel? Bel dan 0318 – 89 

89 89 

• Of mail naar info@portaal.nl. 

 

 


