
  

 #3 

1 van 2 

Corantijnstraat en Paramaribostraat  

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

Paramaribostraat. In deze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over de toekomst 

van uw woning en woongebouw.  

 

In mei van dit jaar ontving u van ons de eerste nieuwsbrief waarin wij u informeerden 

over de voortgang van de planontwikkeling, de veiligheid van uw woongebouw de en 

oprichting van de bewonerscommissie. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over 

de plannen die Portaal u in samenspraak met de bewonerscommissie wil voorleggen. 

 

Sloop/nieuwbouw 

Wij lieten u eerder weten dat wij de volgende mogelijkheden voor uw woning en 

woongebouw onderzochten: 

1. Groot onderhoud/instandhouding 

2. Renovatie 

3. Sloop/nieuwbouw 

 

Wat betekent dit voor u? 

Wij hebben alle drie de mogelijkheden uitgebreid onderzocht. Wij kunnen u vertellen 

dat Portaal een sloop nieuwbouw plan wil gaan uitwerken. Om dit moment hebben wij 

dit plan nog niet gemaakt. Als start voor het maken van dit plan gaan wij graag met u in 

gesprek. 

 

Wij houden u graag op de hoogte 

U ontvangt in januari 2019 een uitnodiging voor een bewonersmarkt. Deze markt 

bereiden wij samen met de bewonerscommissie voor. Tijdens deze markt willen wij u 

graag informeren en met u in gesprek. Ook bevragen wij u dan over de volgende 

onderwerpen: 

• Presentatie over wat u van ons kan verwachten. 

• Hoe ervaart u het wonen in uw flat en buurt? 

• Wat is er belangrijk voor de buurt? 

• Wat verwacht u van een nieuwgebouwde woning en omgeving. 

• etc. 

U ontvangt tijdig een uitnodiging met de datum, het tijdstip en adres waar wij u dan 

graag verwelkomen. 
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Oprichting bewonerscommissie PACO 

Op donderdag 29 november jl. heeft aspirant bewonerscommissie PACO alle 

bewoners uitgenodigd voor een oprichtingsvergadering. Het doel van deze vergadering 

was de bewonerscommissie formeel op te richten. Dit is onder toeziend oog van de 

Huurders Belangen Vereniging  (HBV) met goed gevolg gebeurd. Dit betekent dat de 

bewonerscommissie namens alle bewoners van de Corantijn- en paramaribostraat  

met Portaal in gesprek gaat over de plannen. 

 

Hoe zit het met uw veiligheid? 

Tijdens deze oprichtingsvergadering zijn er een aantal vragen gesteld over de 

veiligheid in en rondom uw woongebouw en dan met name over de aangebrachte 

stempels. 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 de uitvoering. Biltz 

controleert de stempels en steigers met regelmaat op de veiligheid.  

 

Heeft u vragen? 

Neemt u dan contact op met Merlijn Meeus, sociaal 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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