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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een woning huurt van Portaal in de Walraven 

van Hallstraat of Johannes Poststraat. Portaal gaat uw woning en het woongebouw 

waar u woont, renoveren. Met deze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over het 

verloop van het project.   

 

Terugblik bewonersavond  

Op dinsdag 5 maart kwamen geïnteresseerde bewoners van de Walraven van Hall- en 

Johannes Poststraat naar de bewonersavond in Huis van de Buurt Vogelvlucht. Het 

was een plezierige en gezellige avond waar we op een goede manier met elkaar in 

gesprek zijn gegaan over de toekomst van uw woning en woongebouw. 

 

Wat hebben we besproken?  

Portaal is van plan uw woning te renoveren. Tijdens de bewonersavonden 

presenteerde Portaal de plannen voor renovatie en vertelden we waarom Portaal kiest 

voor het renoveren van uw woning en het woongebouw. In bijlage 1 vindt u de 

belangrijkste sheets van de presentatie. Hier leest u terug welk werkzaamheden we 

gaan uitvoeren. Wij vinden het belangrijk om u te laten weten dat deze nog kunnen 

wijzigen. Daarnaast hebben we de planning van aankomende maanden laten zien. 

Natuurlijk zijn wij ook nieuwsgierig naar hoe u als bewoners tegen de plannen aankijkt. 

De bewoners die op de bewonersavond aanwezig waren, lieten goed van zich horen: 

kritisch, positief, en vooruitkijkend. Bedankt voor uw aanwezigheid! 

 

Bewonerscommissie 

Drie bewoners meldden zich bij ons aan om een bewonerscommissie te gaan vormen. 

Wij zijn daar erg blij mee! De bewonerscommissie praat met Portaal over de uitwerking 

van de plannen. Binnenkort maken we kennis met de leden.  

 

Vervolg en planning  

Wij vinden het belangrijk u zo vroeg mogelijk te informeren over de planning. Daarom 

vindt u deze op de volgende pagina. Wij vinden het belangrijk hier bij te vermelden dat 

het een voorlopige planning is die altijd, door omstandigheden, kan wijzigen. Als er iets 

verandert in de planning, brengen wij u daarvan op de hoogte.  
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Datum Wat gaan we doen?  

Half juni tot half juli 2019 U ontvangt de brochure over de renovatie. Hierin staat 

meer over onze plannen. Ook komen wij bij u op 

bezoek om uw vragen beantwoorden. Wij maken 

hiervoor met u een persoonlijke afspraak.   

Augustus – september 2019 De renovatie gaat door als 70% van alle huishoudens 

akkoord gaat met het plan. Dit noemen we 

draagvlakmeting. In september 2019 weten we of we 

de renovatie gaan uitvoeren.  

September – december 2019 We gaan een keuze maken voor een aannemer die de 

werkzaamheden voor Portaal gaat uitvoeren. Ook 

bereiden we dan alles voor.  

2020 Start van de werkzaamheden 

 

U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief van ons waarmee wij u informeren over de 

voortgang van het project. Ook overleggen wij regelmatig met de bewonerscommissie, 

waarmee we ook andere inhoudelijke zaken bespreken.  

 

Gebruik e- mailadres 

Een aantal bewoners gaf aan dat het e-mail adres voor dit project, wat wij eerder 

communiceerden, niet werkt. Dit vinden wij erg vervelend omdat wij misschien wel uw 

vragen hebben gemist. Wilt u deze opnieuw aan ons stellen via de e-mail? Stuurt u 

dan een e-mail naar titusbrandsmalaan@portaal.nl 

 

Vragen? 

Neemt u dan contact op met Floor Hendriks of  Merlijn Meeus, sociaal projectleiders, 

via telefoonnummer 088 -  767 82 25. Een e-mail sturen kan ook naar info@portaal.nl. 
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