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Maarssen-Dorp  
Karel Doormanplein e.o. 

Dit is een gezamenlijke nieuwsbrief van Portaal en Trebbe.  

 

Stand van zaken 

Ruim acht weken geleden hebben wij u in een brief verteld dat meer dan 80% van de 

bewoners ingestemd heeft met het renovatievoorstel. De bezwaartermijn is inmiddels 

voorbij. Dit betekent dat we vol enthousiasme door gaan met de voorbereidingen voor 

de werkzaamheden in alle woningen. Wij zijn erg blij met het hoge aantal bewoners dat 

heeft ingestemd en daarmee hun vertrouwen heeft uitgesproken in de renovatie. 

 

Bouwvakantie  

Van 30 juli tot 13 augustus is het projectteam afwezig. Vanaf  

13 augustus zijn zij er weer om verder te gaan met de 

voorbereidingen. 

 
Heeft u een vraag of klacht die niet kan wachten?  

Belt u dan met Portaal. U kunt ons bereiken via www.portaal.nl 

en op 0800 - 767 82 25.  

Met een mobiele telefoon belt u 0318 - 89 89 89. 

 

 

Openstaande vragen 

We hebben al diverse bewoners gesproken en proberen alle vragen deze zomer te 

beantwoorden. Heeft u een vraag en hebt u nog geen antwoord? Neemt u gerust 

contact met ons op! Renate en Astrid zijn wel aanwezig. 

 

Een goede voorbereiding is het halve werk 

Als alles mee zit hopen we in oktober te starten met de werkzaamheden. Voor u het 

weet, is het alweer oktober. We geven u de tip om deze zomer al eens lekker op te 

ruimen. Het is nu mooi weer en het scheelt u straks een hoop gesjouw. 

 

Grofvuil 

Zes keer per jaar kunt u grofvuil gratis laten ophalen door het afvalverwerkingsbedrijf 

waar de gemeente mee samen werkt. U kunt het ook zelf naar een 

afvalscheidingsstation brengen. Voor details en voorwaarden kijkt u op de website van 

de gemeente of belt u met de klantenservice van de gemeente op 0346 - 25 40 00. 

 

Vragen? 

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

renovatie? Neemt u dan contact op met Trebbe via bewonersconsulent Renate 

Sanders (088-25 903 82). 
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Contact  

Trebbe 

Patrick Evers (Uitvoerder)  

of Renate Sanders 

projectkareldoormanplein@ 

trebbe.nl 

088-25 903 74 

Portaal 

Astrid Kuiken 

(Bewonersbegeleider) 

projectkareldoormanplein@ 

portaal.nl 

0318 – 89 89 11 

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 

http://www.portaal.nl/
tel:0800%20-%20767%2082%2025
tel:0318%20-%2089%2089%2089

