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In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de zaken die momenteel 

spelen rondom uw woning en de flats. 

 

Technische onderzoeken van de woningen en de flats 

Al sinds februari van dit jaar zijn we bezig met verschillende technische onderzoeken 

van de woningen en de flats. Voor deze onderzoeken zijn we bij verschillende 

bewoners ook binnen geweest. Zo hebben we onder andere de constructie van het 

gebouw onderzocht, hebben we gekeken naar de tochtproblemen en hebben we 

geluidsmetingen gedaan. Dit allemaal met het doel om goed te kunnen bepalen wat we 

in de toekomst moeten doen om de woningen en flats weer technisch op orde te 

brengen zodat we de komende jaren weer vooruit kunnen. Op dit moment liggen alle 

opties nog open: onderhoud, renovatie of nieuwbouw. We gaan u daar vóór het eind 

van dit jaar meer over vertellen. 

De balkons 

Vanuit de overheid is het verplicht om alle vrijhangende balkons te controleren op de 

constructie. Dit hebben we bij uw flat ook gedaan. Hieruit bleek dat we de balkons 

veiligheidshalve moeten ondersteunen. Half juni hebben we dat gedaan bij de balkons 

aan de  

 Corantijnstraat 1 t/m 63: de achterzijde; 

 Corantijnstraat 65 t/m 111: de voorzijde; 

 Paramaribostraat 2 t/m 64: de achterzijde. 

 

De balkons aan de andere zijde voldoen wel aan de huidige verscherpte eisen.  

De zogenaamde “stempels” zijn inmiddels aangebracht en hiermee zijn de balkons 

veilig om te betreden. Het betreft echter een tijdelijke oplossing totdat we weten wat we 

met de flats gaan doen. Afhankelijk van deze planning blijven de stempels staan of 

realiseren we een oplossing voor de lange termijn. De stempels worden regelmatig 

gecheckt door het bedrijf Biltz die ze ook heeft aangebracht. 
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De gevel 

Uit onderzoek is gebleken dat ook de gevels niet meer voldoen aan de gestelde eisen. 

Uit voorzorg hebben we daarom  steigers geplaatst. 

Ook hier geldt dat dit een tijdelijke oplossing is totdat we weten wat we met de flats 

gaan doen. Mocht dit langer duren dan gewenst, gaan we ook hier zorgen voor een 

meer permanente oplossing. 

Wat gaat er nu verder gebeuren? 

Op dit moment zijn wij hard aan de slag om te komen tot een plan van aanpak. We 

vinden het belangrijk dat u snel weet waar u aan toe bent. We informeren u uiteraard 

zodra we daar meer over kunnen vertellen. 

 

Heeft u nu al vragen? 

Als u vragen heeft, kunt u ons uiteraard bellen of mailen. 

Bellen kan naar 0800-767 82 25 (of mobiel met 0318-898989) en vraagt u dan naar 

Carolina Overeem of Bram Jansen. U kunt uw vraag ook mailen naar info@portaal.nl 

 

 

 

Tot slot wensen we u een mooie zomer toe! 
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