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Maarssen-Dorp  
Karel Doormanplein e.o. 

Dit is een gezamenlijke nieuwsbrief van Portaal en Trebbe. Met deze nieuwsbrief 

houden wij u op de hoogte van allerlei onderwerpen die te maken hebben met de 

toekomstige plannen die Portaal met uw woning heeft. 

 

Stand van zaken 

Achter de schermen gebeurt momenteel veel. De omgevingsvergunning is 

aangevraagd bij de gemeente en is in behandeling. Wij verwachten dat de vergunning 

in september 2018 wordt verleend. De werkzaamheden starten dan in oktober 2018. 

Afgelopen periode zocht Trebbe contact met u voor het maken van een afspraak voor 

100% asbestinventarisatie (firma van de Poel) en het vaststellen van de huidige 

Energie-Index (VIAC) van de woning. Op dit moment zijn 49 woningen bezocht. In 

enkele gevallen is VIAC alleen geweest omdat een asbestinventarisatie van de woning 

al beschikbaar is. Bij tien adressen kon Trebbe de bewoners (nog) niet bereiken voor 

het maken van een afspraak. Deze bewoners zijn per brief verzocht om contact op te 

nemen. 

 

Opmeten kozijnen 

Zoals u weet vervangen we alle kozijnen. In opdracht van 

Trebbe voert firma Verweij dit tijdens de renovatie uit. 

Voordat de kozijnen besteld worden, is het nodig om per 

woning de kozijnen op te meten. Firma Verweij neemt 

contact met u op voor het maken van inmeetafspraak. 

 

Afdekken dakgoten 

Movares stelde eerder vast dat bij u in de wijk vleermuizen, huismussen en 

gierzwaluwen leven. Wet Natuurbescherming verplicht ons om voorafgaand aan 

renovatieprojecten maatregelen te nemen om beschermde diersoorten te beschermen. 

In februari 2018 troffen wij al enkele maatregelen. Wij plaatsten enkele nestkasten. In 

de maand juli worden de dakgoten afgedekt met plastic flapjes. De vleermuizen 

kunnen dan wel naar buiten maar niet meer naar binnen. Er volgt nog een aparte brief 

vanuit Trebbe met aanvullende informatie. In deze brief staat ook wanneer de 

werkzaamheden aan uw woning plaatsvinden. Voor de werkzaamheden hoeft u niet 

thuis te zijn. 

 

Afwezigheid Corinne Weiss 

Het spijt ons u te moeten vertellen dat Corinne Weiss helaas ziek is. Wij verwachten 

dat zij er na de bouwvakvakantie weer is. Tot die tijd vangen Patrick Evers (uitvoerder) 

en invaller Renate Sanders (bewonersconsulent) haar werkzaamheden op. U kunt 

Patrick bereiken op telefoonnummer 088-25 903 74 en Renate op 088-25 903 82 

(telefoonnummer van Corinne). U kunt ook een e-mail sturen naar 

projectkareldoormanplein@trebbe.nl. 
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Contact Portaal 

Astrid Kuiken 

(Bewonersbegeleider) 

projectkareldoormanplein@ 

portaal.nl 

0318 – 89 89 11 

Contact Trebbe 

Patrick Evers (Uitvoerder)  

projectkareldoormanplein@ 

trebbe.nl 

088-25 903 74 

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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Openstaande vragen 

Via de klankbordgroep hoorden wij dat sommige bewoners nog onbeantwoorde vragen 

hebben. Door het uitvallen van Corinne is een achterstand ontstaan in het 

beantwoorden van de vragen. In de aankomende vier weken belt Trebbe u nogmaals 

op om te controleren of uw vragen beantwoord zijn. Als het nodig is plannen zij nog 

een extra afspraak met u om eventuele onduidelijkheden weg te nemen.  

 
Routing en planning 

Wij geven u graag al een beeld over de 

planning en routing zodat u ongeveer weet 

wanneer uw woning aan de beurt is. De 

planning van de buitenwerkzaamheden is 

afhankelijk van de weersomstandigheden. 

De planning kan daardoor uitlopen. Zes 

weken voordat de werkzaamheden aan uw 

woning starten ontvangt u een brief met de 

exacte startdatum en organiseert Trebbe per 

blok een blokbijeenkomst. U ontvangt dan 

ook een uitvoeringsboekje. 

 

Woningtype Bouw 
volgorde 

Straat Verwachte 
aanvang 
werkzaamheden 

Type Cb Fase 1 Karel Doormanplein 1 t/m 4 Week 41 

Type Cb Fase 1 Karel Doormanplein 5 t/m 8 Week 41 

Type Ca Fase 2 M.H. Trompstraat 2 t/m 20 Week 42 

Type Ca Fase 2 M.H. Trompstraat 22 t/m 34 Week 43 

Type B Fase 3 Kortenaerstraat 1 t/m 11 Week 44 

Type B Fase 3 Kortenaerstraat 2 t/m 12 Week 46 

Type B Fase 4 Evertsenstraat 1 t/m 11 Week 47 

Type B Fase 4 Evertsenstraat 2 t/m 12 Week 48 

Type A Fase 5 Klokjeslaan 42 t/m 52 Week 49 

Type A Fase 5 Dr. Plesmanlaan 1 t/m 15 Week 2 

Type A Fase 5 Jan van Galenstraat 1 t/m 11 Week 4 

Type A Fase 5 M.H. Trompstraat 1 t/m 15 Week 5 
 

       

 

Vertrek Annemieke de Bruin 

Annemieke vertrekt helaas bij Portaal. Na 3,5 ingehuurd te zijn door Portaal is het voor 

haar per 1 juli 2018 tijd voor iets anders. Sociaal Projectleider Yvette Feld heeft haar 

werkzaamheden overgenomen. Yvette is ook een ervaren collega die meerdere 

renovatieprojecten begeleide. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Of andere vragen? Neemt u dan 

contact op met Trebbe. 

 

- Uitvoerder Patrick Evers (088-25 903 74) 

- Bewonersconsulent Renate Sanders (088-25 903 82) 

 

Heeft u een vraag voor Portaal dan kunt u contact opnemen met bewonersbegeleider 

Astrid Kuiken. Zij is telefonisch te bereiken op dinsdag t/m vrijdag, tijdens kantooruren 

via telefoonnummer 0318 – 89 89 11 of u kunt mailen naar 

projectkareldoormanplein@portaal.nl 


