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Maarssen-Dorp  
Karel Doormanplein e.o. 

Dit is een gezamenlijke nieuwsbrief van Portaal en Trebbe.  

 

Stand van zaken 

Afgelopen weken zijn we gestart met het afdekken van de goten, dit ter voorkoming dat 

vleermuizen onder het dak en in de spouwmuur gaan vestigen voor hun winterslaap. 

Verder gebeurt er momenteel heel veel achter de schermen, om te kunnen starten. U 

moet dan denken aan; inkoop van partijen afstemming van planningen. 

In eerdere brieven en bijeenkomsten hadden wij de plannen om medio oktober te gaan 

starten met de werkzaamheden. Door vertraging te hebben opgelopen in de 

omgevingsprocedure, hebben Portaal en Trebbe er voor gekozen om in week 2 van 

2019 te gaan starten in plaats van 4 weken voorafgaand aan de feestdagen. Zodat u 

als bewoner in deze periode niet volop in de renovatie komt te zitten! 

 

Kleur voordeuren 

Iedere bewoner heeft de kleurkeuze van de voordeur kunnen aangeven waarna de 

meeste stemmen per blok bepalend  is voor  de kleur van de voordeuren per blok. 

In onderstaande tekst in aangeven welke kleur voor uw blok van toepassing is.  

 

Karel Doormanplein 1 t/m 4  Ral 5011 Blauw 

Karel Doormanplein 5 t/m 8  Ral 5011 Blauw 

MH Trompstraat 2 t/m 20  Ral 7015 Antraciet 

MH Trompstraat 22 t/m 36   Ral 7015 Antraciet 

Kortenaerstraat 2 t/m 12   Ral 7015 Antraciet 

Kortenaerstraat 1 t/m 11   Ral 7015 Antraciet 

Evertsenstraat 1 t/m 11   Ral 3002 Rood 

Evertsenstraat 2 t/m 12   Ral 7015 Antraciet 

Jan van Galenstraat 1 t/m 11  Ral 7015 Antraciet 

Plesmanstraat 1 t/m 15   Ral 7015 Antraciet 

Klokjeslaan 42 t/m 52   Ral 7015 Antraciet 

MH Tromstraat 1 t/m 15   Ral 7015 Antraciet 

 

Bouwplaat inrichting  

Op de t-splitsing van MH. Trompstraat/ klokjeslaan, komt op het grasveld de bouwkeet 

te staan. Afhankelijk van waar we bezig zijn komen nog enkele opslagcontainers. Waar 

de containers komen te staan wordt tijdens de blokavonden aan u kenbaar gemaakt. 
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Trebbe 

Patrick Evers (Uitvoerder)  
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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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Bewonersavonden 

Voor de start van de werkzaamheden zal Trebbe per blok een bewonersavond 

houden. De keuze is bewust gemaakt om dit per blok te doen, zodat wij samen met u 

per woning type uitleg kunnen geven. Maakt u een notitie met al uw vragen?  

 
Keuzenlijst bewoners 

Tijdens de informatieavond is er aangegeven dat bewoners nog de mogelijkheid 

krijgen om voor aanvullende optie(s) te kiezen, naast de keuze voor zonnepanelen. 

Deze opties zijn op basis van de enquête, warme opname en in overleg met Trebbe, 

Portaal en klankbordgroep vastgesteld. Binnenkort ontvangt u vanuit Portaal een brief 

met verdere uitleg en hoe u, uw keuze kunt aangeven. 

 

Inmeetsessie kunststof goten en luifels 
In opdracht van bouwbedrijf Trebbe gaat de firma Flexipol uit Wieringewerf in week 39: 
ma 24-09 t/m vr. 28-09 gaan inmeten. In deze week word door de medewerkers van 
Flexipol diverse maten opgemeten ter plaatse van de goot en voor en achtergevel. Het 
kan zijn dat hij bij u aanbelt, maar u hoeft hier niet voor thuis te blijven.  
 
Grofvuil 

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

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

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

de gemeente; https://www.stichtsevecht.nl. U kunt ook bellen met de klantenservice 

van de gemeente op telefoonnummer: 0346 - 25 40 00. 
 

Vragen? 

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

contact op met Trebbe. 

- Uitvoerder Patrick Evers voor al uw technische vragen tel: 088 25 903 74 

- Bewonersconsulent Renate Sanders voor alle overige vragen  

tel: 088 25 903 82 

 

Heeft u een vraag voor Portaal over dit project 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. Voor overige vragen of reparatieverzoeken kunt 

u contact opnemen met de klantenservice van Portaal via telefoonnummer: 0800 767 

82 25 of als u mobiel belt; 0318 89 89 89. 

 

https://www.stichtsevecht.nl/
mailto:projectkareldoormanplein@portaal.nl

