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Nigerdreef Utrecht 

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de toekomstplannen van uw buurt en 

woning. U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief van ons.  

Ontwikkelingen bouwwereld 

Momenteel is het onrustig in de bouwwereld. Na enkele jaren van crisis is er nu teveel 

werk voor de bouwbedrijven. Er is een tekort aan materiaal en personeel. De kosten 

zijn hierdoor enorm gestegen. Plannen veranderen hierdoor en de besluitvorming duurt 

langer. Helaas geldt dit ook voor het verbeterplan Nigerdreef. Wij gaan aan de slag 

met een aangepast plan. Zodra we meer weten, hoort u dat van ons.   

 

Huisbezoeken energielabel 

Eerder ontving u een brief van 1Rgielabel.nl om het huidige energielabel te bepalen. 

Deze opnames zijn voorlopig uitgesteld.  

 

Klankbordgroep Nigerdreef 

Vanwege de bovengenoemde ontwikkelingen is er op dit moment geen overleg met de 

klankbordgroep. Zodra we meer weten, gaan wij graag weer verder in overleg met de 

klankbordgroep.  

 

Stortkokers & vuilcontainers 

We zijn inmiddels een paar weken verder met het ophalen van stemmen voor het 

afsluiten van de stortkokers. Het merendeel van de stemmers is voor is, maar we 

hebben nog niet genoeg stemmen binnen.  

We begrijpen dat de locatie van de ondergrondse containers de belangrijkste reden is 

om nog niet of tegen te stemmen. Daarom hebben we een afspraak met de gemeente 

gemaakt om een voorstel voor de locaties te maken.  

 

Vragen? 

We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u 

vragen over deze nieuwsbrief? Neemt u vooral contact met ons op via 

nigerdreef@portaal.nl of via 06 - 23 89 39 54. 
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave 

van Portaal Utrecht.  

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de bewoners 

van Nigerdreef. 
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