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Hoflaan & Weidehof  
Van sloop naar nieuwbouw 
 
Inmiddels zijn de eerste bewoners verhuisd naar een andere woning. De woningen die 
leeg komen, verhuren we tijdelijk. We hebben aan Ad Hoc gevraagd dit voor Portaal te 
doen.  
 
Over Ad Hoc 
Ad Hoc heeft in de afgelopen dertig jaar een sterke reputatie opgebouwd op het gebied 
van het beheer van leegstaande woningen en andere panden. Door het inzetten van 
tijdelijke bewoners beperken we het risico op vandalisme, kraak en andere 
calamiteiten. Ook borgen we de veiligheid in de wijk. U leest meer informatie over Ad 
Hoc op www.adhocbeheer.nl.  
 
Wat betekent dit voor u? 
U krijgt tijdelijk nieuwe buren. Deze buren bestaan uit tijdelijke bewoners van Ad Hoc. 
Deze bewoners selecteert  Ad Hoc zorgvuldig op representativiteit, betrokkenheid en 
betrouwbaarheid. Op deze manier houden we de leefbaarheid en veiligheid in deze 
wijk zoveel mogelijk op peil.  

Blijvende herinnering 

Op dit moment leggen we verhalen en foto’s vast van de Hoflaan en Weidehof. We 
hebben foto’s gemaakt en enthousiaste bewoners gesproken. Hiervan maken we een 
boekje dat naar verwachting in juli klaar. Daarna bieden we het aan bij het 
gemeentearchief. Alle huurders krijgen hiervan een exemplaar. Ook de vertrokken 
huurders! Wilt u nog meedoen? Meld u zich bij Karin de Goede, adviseur leefomgeving 
Portaal, via telefoonnummer 06 – 53 14 84 61 

 

Contactgegevens Portaal & Ad Hoc  

 

• Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Bel dan naar  
onze klantenservice 0318 – 89 89 89 en vraag naar Ilse Houtman of mail naar 
hoflaan@portaal.nl. 

• Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met, Ron Mul, bewonersbegeleider bij 
Portaal, via 0800 – 767 82 25 (gratis) of 0318 – 89 89 89 (voor mobiele bellers). U 
kunt dan een afspraak met hem maken. 

• Vragen of opmerkingen voor Ad Hoc ? U kunt contact opnemen met Ad Hoc  in 
Den Haag via 070 – 312 03 33 of mailen denhaag@adhocbeheer.nl  

 
 
 
Wij wensen u een fijne zomervakantie!  
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en wordt 

verspreid onder de bewoners 

van : 

Hoflaan 101 t/m 135  

Hoflaan 137 t/m 167  

Weidehof 33 t/m 56 

 


