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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.  

Huisbezoeken energielabel 

Bij deze nieuwsbrief zit een aankondiging voor een huisbezoek door 1Rgielabel.nl 

gevoegd. Een hiervoor gekwalificeerde adviseur komt bij u langs om het huidige 

energielabel van uw woning te kunnen bepalen. Zo kunnen we goed zien waar nog 

mogelijkheden zijn om naar een beter energielabel te gaan. Dit huisbezoek is voorlopig 

het laatste bezoek  in het kader van het technisch vooronderzoek. 

 

Klankbordgroep Nigerdreef 

Tijdens de huisbezoeken en de inloopbijeenkomst in februari heeft een diverse groep 

bewoners zich aangemeld. Zij gaan in een klankbordgroep met ons meedenken over 

het verbeterplan voor de Nigerdreef.  

De groep bestaat uit acht bewoners en heeft inmiddels kennis met elkaar gemaakt. Bij 

de vervolgstappen betrekken wij steeds de klankbordgroep. 

 

Stortkokers 

We hebben nog niet van iedereen het stemformulier voor het afsluiten van de 

stortkokers ontvangen. Wilt u, als u dit nog niet heeft gedaan, deze invullen en via de 

antwoordenveloppe aan ons terug sturen? Of u kunt het formulier in de brievenbus van 

Nigerdreef 121 doen.  

 

Locatie vuilcontainers 

In de klankbordgroep werd de vraag gesteld of de te plaatsen vuilcontainers ook op 

een andere plek kunnen komen, liever iets verder van de flat af. De gemeente bepaalt 

de definitieve locatie Wij hebben de gemeente verteld dat bewoners graag mee willen 

denken over de locatie. Als er voldoende mensen voor het afsluiten van de stortkokers 

zijn, is de gemeente aan zet om met u in gesprek te gaan. 

 

Vragen? 

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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