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Afrikalaan 51 - 145 en Amerikalaan 76 - 170 

Dit is de eerste gezamenlijke nieuwsbrief van Portaal en bewonerscommissie  

AfriMerika. We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de werkzaamheden voor de 

Afrikalaan en Amerikalaan. In nauwe samenwerking met bewonerscommissie werken 

we het initiatiefplan uit tot een definitief renovatievoorstel. Met deze nieuwsbrief 

houden wij u op de hoogte! 

Terugkoppeling informatieavond 

Op maandag 17 december 2018 presenteerden bewonerscommissie AfriMerika en 

Portaal een nieuw initiatiefplan aan u. De bewonerscommissie (ondersteund en 

geadviseerd door de Woonbond en de SP (Socialistische Partij Utrecht) staat achter dit 

nieuwe initiatiefplan. Het nieuwe plan heeft voordelen ten opzichte van het vorige plan!  

 

1. De huurverhoging van het optionele 2e balkon is verlaagd van 25 euro naar 

18,50 euro per maand.  

2. De kosten voor het (eventueel) gebruiken van een logeerwoning zijn verlaagd 

van 1000 euro naar 629 euro. 

3. Een betere opzet van de keuken. Een andere oplossing voor de dikke 

voorzetwand in de keuken! 

 

4. Verbeteringen in de afwerking en een aantal individuele keuzes zoals: 

✓ Videofoons met kleurenbeeldscherm. 

✓ De verwarmingsleidingen in de woonkamer kunnen optioneel (gratis) 

door de balkonkamer lopen. 

 

5. Betere communicatie en informatievoorziening: 

✓ Het belangrijkste punt is een actieve bewonersvertegenwoordiging in 

de vorm van een bewonerscommissie. Zij praten en kijken namens u 

mee. En zij nemen (na ruggenspraak met u) samen met Portaal 

beslissingen. 

✓ De bewonerscommissie is goed betrokken bij het maken van het 

renovatieplan en het draagvlakboekje. Zij worden goed op de hoogte 

gehouden door Portaal. Samen hebben wij voor dit project een 

projectovereenkomst afgesloten. 

✓ We herschrijven het draagvlakboekje en laten materialen in de 

inspiratiewoning zien. Portaal zorgt samen met de 

bewonerscommissie dat de informatievoorziening in de 

inspiratiewoning uitgebreider en de tekst in het draagvlakboekje 

duidelijker wordt.  
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Contact 

Annemieke de Bruin 

(Sociaal Projectleider)  

0318 – 89 89 89  

Horia Boucharka 

(Bewonersbegeleider) 

0318 – 89 89 89 

afrimerika@portaal.nl 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal  en 

Bewonerscommissie  

AfriMerika en wordt 

verspreid onder de 

bewoners van : 

 

Afrikalaan 51 - 145 

Amerikalaan 76 - 170 
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Planning 

We werken toe naar een definitief renovatieplan en een 

draagvlakmeting. Daarbij vragen we u als bewoner (opnieuw) 

in te stemmen met het renovatievoorstel. Wij voeren de 

draagvlakmeting voor de Afrikalaan en Amerikalaan op 

hetzelfde moment uit. Op dit moment herschrijven we het 

draagvlakboekje. In dit boekje presenteren wij het 

renovatievoorstel inclusief het sociaal plan. In maart 2019 brengt de 

bewonerscommissie formeel advies uit op het renovatievoorstel. Eind maart 2019 

ontvangt u het draagvlakboekje via de post. Begin april 2019 start de draagvlakmeting. 

Wij nodigen u dan ook uit voor een rondleiding in de inspiratiewoning. De plannen 

leggen we dan nog eens goed uit en uw vragen worden beantwoord. U wordt hier 

persoonlijk (telefonisch) voor uitgenodigd op een moment dat het voor u goed uitkomt 

(dit kan ook in de avonden of op zaterdag). Er zijn tolken aanwezig die de plannen 

eventueel in uw eigen taal kunnen uitleggen. We zijn daarna benieuwd of u 

enthousiast bent over het renovatievoorstel. Tot eind april 2019 kunt u uw stem 

uitbrengen. We weten dan begin mei 2019 of er voldoende (minimaal 70%) draagvlak 

is voor de plannen. Weer een heel spannend moment!  

 

Maart 2019             

• Formeel advies van de bewonerscommissie op het 
renovatievoorstel   

• Het draagvlakboekje ontvangt u eind maart via de post    
 

       

April 2019        

• Begin april start draagvlakmeting      

• U wordt persoonlijk (telefonisch) uitgenodigd voor een rondleiding in de 
inspiratiewoning 

• Tot eind april kunt u uw stem uitbrengen 
 

Mei 2019 

• Uitslag draagvlakmeting     

         
              

 

Voorlichting over verhuizen 

Misschien wilt u verhuizen naar een kleinere woning? Of misschien heeft u een 

medische aandoening waardoor u wilt verhuizen naar een passende woning? Op  

6 maart 2019 organiseert Portaal samen met de bewonerscommissie een 

voorlichtingsbijeenkomst. Onderwerpen zoals het aanvragen van een medische 

urgentie, de seniorenregeling en verhuizen op basis van 100% woonduur komen dan 

aan de orde. Misschien komt u wel in aanmerking voor een van deze regelingen.  

Wij leggen u de regelingen uit en wij vertellen hoe u zelf het proces kunt opstarten.  

 

WANNEER 

6 maart 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur 
 
WAAR 
Kantoor Portaal, Beneluxlaan 9, Utrecht 

 

Heeft u interesse om te komen, meldt u zich dan aan! Aanmelden kan tot  

28 februari 2019. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar afrimerika@portaal.nl   
 
 
 
 
 

mailto:afrimerika@portaal.nl
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://ikdansmetjou.nl/wp-content/uploads/2015/03/Planning.png&imgrefurl=http://ikdansmetjou.nl/uncategorized/planning-proeflessen-3-en-4-maart/&docid=ycNCTTgbbaPfNM&tbnid=6VG9iBy_Y00qKM:&vet=10ahUKEwixrdm62JjgAhXMDewKHfcgBH0QMwh_KD4wPg..i&w=256&h=256&bih=985&biw=1920&q=planning&ved=0ahUKEwixrdm62JjgAhXMDewKHfcgBH0QMwh_KD4wPg&iact=mrc&uact=8
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Contact 

 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

 

• Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Via het algemene 

nummer van Portaal 0318 – 89 89 89 kunt u terecht bij Annemieke de Bruin of 

Horia Boucharka. U kunt ook een e-mail sturen naar afrimerika@portaal.nl  

 

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? Meldt uw verzoek via de website 

www.portaal.nl Of bel 0318 – 89 89 89. 

 

 

 

 

 

 

mailto:afrimerika@portaal.nl
http://www.portaal.nl/

