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Dit is de tweede 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 werken we samen aan het 

renovatievoorstel. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte! 

 
Start draagvlakmeting 

Het is bijna zover, de draagvlakmeting voor het nieuwe renovatieplan gaat van start. 

Op 27 maart 2019 ontvangt u een draagvlakboekje met daarin het renovatievoorstel en 

het sociaal plan. Daarnaast krijgt u een uitnodiging voor een rondleiding in de 

inspiratiewoning. Vanaf 28 maart 2019 nodigt Centrum voor Woononderzoek u hier 

namens Portaal voor uit. Op een moment dat het voor u goed uitkomt (dit kan ook in 

de avonden of op zaterdag). Zij bellen u om een afspraak te maken. Ook 

bewonerscommissie ‘AfriMerika’ informeert u graag over de renovatieplannen. Zij zijn 

tijdens de rondleidingen zoveel mogelijk aanwezig in de inspiratiewoning en kunnen 

ook een goed beeld geven van wat de renovatie precies inhoudt. Daarnaast staan zij 

voor u klaar als u vragen heeft of verwijzen u op de juiste manier door. De 

contactpersonen per straat zijn: 

 

Afrikalaan: 

Mohamed el Ajjouri   Afrikalaan 145  06-87 52 67 52 

Malika Krimen     Afrikalaan 57   06-26 93 12 61 

 

Amerikalaan: 

Ingrid van Ommeren-Buth  Amerikalaan 84  06-57 49 52 42 

Jessy Corzier    Amerikalaan 126 06-40 77 46 78 

 

  
Planning na positieve draagvlakmeting 

Tot 26 april 2019 kunt u uw stem uitbrengen. Voor  

15 mei 2019 weten we dan of er voldoende (minimaal 

70%) draagvlak is voor de plannen. Na een positieve 

draagvlakmeting, gebeurt er achter de schermen een 

hoop. De aanvraag voor de omgevingsvergunning 

wordt ingediend en we starten met de planuitwerking 

richting uitvoering. De aannemer bestelt alle 

materialen en kan volgens planning in september 

2019 met de werkzaamheden aan de flat aan de Afrikalaan starten. Ruim voordat de 

werkzaamheden aan uw woning starten ontvangt u een uitvoeringsboekje. Daarin staat 

onder andere een gedetailleerde planning. 
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Contact 

Annemieke de Bruin 

(Sociaal Projectleider)  

0318 – 89 89 89  

Horia Boucharka 

(Bewonersbegeleider) 

06- 57 67 65 83 

afrimerika@portaal.nl 
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Energie-index en energielabel  

Uw woning heeft, net als elke woning, een Energie-index en energielabel. Door de 

renovatiewerkzaamheden die (naar verwachting) in september 2019 beginnen, 

verandert de Energie-index en het energielabel van de woning. Door de 

isolatiemaatregelen wordt uw woning namelijk energiezuiniger (energielabel A).  

In de week van 4 maart 2019 voerden 

Medewerkers van LBP|SIGHT opnames uit 

om de huidige Energie-index en het 

energielabel van de woningen op te 

nemen. Zo weten we precies hoe 

energie(on)zuinig uw woning NU, vóór de 

renovatie is, en kunnen we dat vergelijken 

met de situatie NA de renovatie.  

Wij bedanken de bewoners die thuis waren 

voor hun medewerking. Van de 96 

woningen zijn 77 woningen opgenomen. 

Met de bewoners die niet thuis waren 

probeert LBP|SIGHT opnieuw een afspraak te maken. 
 
 
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 Sociaal Projectleider 

Annemieke de Bruin. Bewonersbegeleider Horia Boucharka is via telefoonnummer 

06-57 67 65 83 te bereiken. 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. 
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