
 

 

Aan omwonenden van de nieuwbouw in Leidsche Rijn aan de 

Willem Frederik Hermansstraat 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 
U woont in de directe omgeving van onze nieuwbouwprojecten aan de Willem Frederik Hermansstraat. 

Met deze brief informeren wij u daarover. 

Nieuwbouwprojecten 

Portaal bouwt vanaf maart 2019 twee nieuwbouwprojecten met in totaal 130 sociale 

huurappartementen met lift. Beide locaties liggen aan de Willem Frederik Hermansstraat. In het 

westelijke gebouw komen 70 appartementen en in het oostelijke gebouw komen 60 appartementen. 

Het zijn twee- en driekamerappartementen van respectievelijk 48m2 en 70m2. De projecten zijn nodig 

vanwege het grote tekort aan sociale huurwoningen in Utrecht. De verwachting is dat de 

appartementen medio 2020 opgeleverd zijn.                                                                                                                                                 

Nul op de Meter in combinatie met stadswarmte                                                                        

De 130 appartementen worden verwarmd met duurzame warmte uit de bio warmte installatie van 

Eneco. Alle woningen zijn daarmee Nul op de Meter (energieneutraal), wat uniek is voor een 

appartementencomplex van zes bouwlagen hoog. 

Namenwedstrijd 

Wij zijn nog op zoek naar een naam voor de nieuwbouwappartementen in Leidsche Rijn aan de Willem 

Frederik Hermansstraat. Heeft u een originele, pakkende naamsuggestie? Mail deze dan uiterlijk 5 april 

naar: nieuwbouwleidscherijn@portaal.nl. Uit de ingezonden naamsuggesties kiezen we de uiteindelijke 

winnaar. Als er geen goede naam tussen zit dan volgt er bij de eerste paal viering (zie de uitnodiging) 

nog een mogelijkheid tot het geven van een naamsuggestie.  

Meer informatie 

Meer informatie vindt u op onze website: www.portaal.nl/projecten/nieuwbouw-leidsche-rijn/. 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. U kunt mij bereiken via 0800 - 767 

82 25. Vanaf een mobiele telefoon: 0318 - 89 89 89.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
Tom Petiet 

projectmanager 

Datum 
25 maart 2019 
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Namenwedstrijd 
 

Ons kenmerk 
20190311 ToPet 

 
Behandeld door 
Bianca Rakers 

 

 

 

Postadres 

Postbus 2211 

3500 GE Utrecht 

 

Bezoekadres 

Brennerbaan 106 

Utrecht 

 

Algemeen 

0800 767 82 25 

info@portaal.nl 

www.portaal.nl 

 

BNG Bank 
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Stichting Portaal 

KvK Utrecht 30038487 


