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Corantijnstraat en Paramaribostraat  

Dit is de eerste nieuwsbrief voor de bewoners van de Corantijnstraat en 

Paramaribostraat. In deze nieuwsbrief vertellen wij u regelmatig over de toekomst van 

uw woning en woongebouw.  

 

Weet u het nog?  

Eind vorig jaar ontving u van ons een brief waarin wij u informeerden over de veiligheid 

van uw woning en het woongebouw. Wij lieten u toen ook weten dat er nog geen 

definitief plan van aanpak is en wij meer tijd nodig hebben voor het onderzoeken van 

de verschillende mogelijkheden.  

 

Hoe zit het met de veiligheid?  

Uw veiligheid is gewaarborgd. De balkons worden nog steeds constructief ondersteund 

door stempels en zijn daardoor veilig voor gebruik. Ook de steigers die zijn geplaatst 

tegen de gevels, blijven staan tot Portaal start met een definitieve aanpak. Biltz 

controleert de stempels en steigers met regelmaat op de veiligheid.  

 

Wat is de stand van zaken?  

De afgelopen vier maanden onderzocht Portaal de volgende drie mogelijkheden voor 

uw woning en woongebouw:  

 

1. Groot onderhoud/instandhouding 

We voeren een aantal onderhoudswerkzaamheden uit aan uw woning met als doel uw 

woning weer beter op niveau te krijgen.  

 

2. Renovatie 

We voeren een uitgebreid renovatieprogramma uit met als doel uw woning op veel 

onderdelen grondig te verbeteren. Denkt u hierbij aan: isolatiemaatregelen, vervangen 

van uw badkamer, keuken en toilet et cetera.  

 

3. Sloop/nieuwbouw 

We gaan het woongebouw met uw woning slopen en nieuwe woningen ervoor terug 

bouwen. De opties groot onderhoud en renovatie komen met deze aanpak volledig te 

vervallen.  

 

Welke aanpak we kiezen, weten we nog niet. We hebben hier nog geen besluit over 

genomen. De komende periode gaan we hier verder aan werken. Hierbij betrekken we 

graag de bewonerscommissie om hun mening en feedback te vragen. Op het moment 

dat bekend is voor welke aanpak wij kiezen, hoort u dat van ons.  

 

 

 

Deze nieuwsbrief gaat verder op de achterzijde.   
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Kennismaken met de bewonerscommissie 

Een aantal bewoners nam de moeite een bewonerscommissie op te richten. Daar is 

Portaal heel blij mee! Zo kunnen we in de toekomst, in goed overleg, tot een beter plan 

komen. Op 28 juni staat een eerste bijeenkomst gepland met de bewonerscommissie. 

Tijdens deze bijeenkomsten willen we kennismaken met elkaar en 

samenwerkingsafspraken maken.  

 

Heeft u vragen? 

Neemt u dan contact op met Merlijn Meeus, social projectleider, via telefoonnummer 

0800 – 76 78 225 (gratis) of 0318 – 89 89 89 (voor mobiele bellers). Een e-mail sturen 

kan ook naar info@portaal.nl. 
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