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Onderhoud Schilderskwartier 

Begin maart is VIOS gestart met de huisbezoeken. Wij zijn bij bijna iedereen op 

bezoek geweest. Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!  

 

Inspiratiewoningen 

We maken van de Pieter de Hooghstraat 

103 (benedenwoning) en Dr. Ariënslaan 

92 (bovenwoning) inspiratiewoningen. Hier 

zijn we de komende 4 tot 5 weken mee 

bezig. Op een aantal momenten kan het 

sloopwerk overlast geven voor de direct 

omwonenden. In deze "proefwoningen" 

testen we of de door ons gekozen 

werkwijze in de praktijk goed uitvoerbaar 

is. De woningen dienen als inspiratie en 

geven een beeld van hoe uw woning eruit gaat zien. U krijgt een indruk van de 

vernieuwde faciliteiten zoals de mechanische ventilatie, keuken, badkamer en toilet. 

Wanneer de inspiratiewoningen gereed zijn, krijgt van ons een uitnodiging om te 

komen kijken. 
 
 
Primeur 

Een aantal van u kunnen straks uitkijken naar een ware primeur. Wanneer we in 

oktober 2018 gaan starten met de uitvoering van het project beginnen we met een 

twee portieken/woonblokken (De werkzaamheden evalueren we met Portaal en de 

bewoners van deze woningen . De verbeterpunten hieruit kunnen we  mee  nemen in 

de rest van het project. De bewoners van deze 6 “primeur woningen” informeren we 

ruim van te voren.  

 

Stand van zaken 

Naar aanleiding van de huisbezoeken zijn we bezig met de verdere uitwerking van de 

plannen. We informeren u voor de zomervakantie over de werkzaamheden die we 

definitief in uw woning gaan uitvoeren en wanneer we bij u aan het werk gaan.  
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Portaal 

Contact 

Laura Werner 

schilderskwartier.maarssen@

vios-bouw.nl 

06-24 35 03 39 

 

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 32 

P. de Hooghstraat 73 t/m 103 
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Opvallend 

Tijdens een van onze huisbezoekdagen deed Laura 

een bijzondere vondst is haar tas; een heuse sok! Het 

bleek dat een van de jongste bewoners in uw wijk van 

puur enthousiasme over ons bezoek besloten had 

stiekem zijn sok aan Laura cadeau te doen. Natuurlijk is 

de sok weer netjes terug gebracht bij de moeder van de 

jongeman. Ook heeft Laura van een paar jeugdige 

bewoners kunst mogen ontvangen. Die hangen nu 

gezellig in haar keuken op de koelkast.  

 

 

Nieuws over groen 

Het ‘driehoekspleintje’ is het pleintje dat 

ligt ingesloten door de Pieter de 

Hooghstraat, Meindert Hobbemastraat en 

Gerard Terborghstraat. Hier staan een 

drietal Elzenbomen. Hiernaast ziet u een 

foto van een van de bomen een aantal 

weken geleden. 

 

Tijdens de huisbezoeken vertelden velen 

van u overlast te ervaren van deze 

bomen. Dit gaat vooral over een gevoel 

van onveiligheid. Enerzijds vanwege de stoeptegels die naar boven komen en 

anderzijds omdat het glad en glibberig wordt van de bladeren. Ook hebben een aantal 

bewoners last van verstopping in dakgoten en regenpijpen van hun schuur. Mede 

dankzij de handtekeningenactie van Mevrouw Blauwendraad van de Pieter de 

Hooghstraat is er nu contact met de gemeente om deze bomen te vervangen door 

bomen die geen overlast veroorzaken. We houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen.  

Afsluitend 

Tot zover deze tweede 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. 

 


