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Dit is de derde gezamenlijke nieuwsbrief van Portaal en bewonerscommissie 

‘AfriMerika’. Met grote meerderheid (93%) stemden de bewoners van de Afrikalaan en 

Amerikalaan vóór de renovatie! We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen van de 

werkzaamheden. Volgens planning start aannemer van Dillen begin september 2019 

met de werkzaamheden aan de flat aan de Afrikalaan. Achter de schermen gebeurt 

een hoop. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte! 

 

Keuzeopties 

➢ Vanaf eind mei 2019 tot de laatste week van juni 2019 kunnen bewoners van 

de Afrikalaan in de inspiratiewoning materiaal en kleuren kiezen voor toilet, 

badkamer, keuken. Het basispakket is gratis. Kiest u voor extra opties, dan 

betaalt u extra. Henny Duits, bewonersbegeleider van aannemer Van Dillen 

belt u om een afspraak te maken. Wanneer Henny telefonisch geen contact 

met u krijgt, dan ontvangt u een kaartje in de brievenbus met daarop het 

verzoek om contact op te nemen. Maakt u geen keuze, dan plaatst de 

aannemer een standaardpakket! Vanaf eind augustus 2019 tot de laatste week 

van september 2019 kunnen bewoners van de Amerikalaan materiaal en 

kleuren kiezen voor toilet, badkamer, keuken en meerwerkopties. U wordt hier 

op tijd voor uitgenodigd.  

➢ Heeft u interesse in een extra optie en wilt u de prijs vooraf weten, laat dit dan 

aan Henny weten. Hij stuurt u het prijzenoverzicht dan toe. 

➢ Vanaf half juni 2019 plant Henny aannemer van Dillen afspraken in voor een 

opname van de woningen aan de Afrikalaan. Tijdens de opname wordt 

gekeken naar de technische staat van de woning. De afspraken die tijdens het 

bezoek worden gemaakt, legt Henny schriftelijk vast. Voor de woningen aan 

de Amerikalaan staat dit vanaf oktober 2019 op de planning. 

 

100% Woonduur 

Als u bent ingeschreven bij Woningnet kunt u vanaf nu gebruik maken van de regeling 

100% woonduur. Uw wachttijd binnen de gemeente Utrecht is gelijk aan de tijd dat u in 

uw huis woont. De regeling is geldig tot aan het einde van het project. Staat u nog niet 

ingeschreven? Via www.woningnet.nl kunt u uw inschrijving regelen.  

Logeerwoning 

Voor Portaal is het belangrijk om te weten of u 

tijdens de renovatie van uw woning gebruik wilt 

maken van een logeerwoning. Op het 

draagvlakformulier kon u dit kenbaar maken. Op 

basis van het aantal bewoners die een logeerwoning 

nodig hebben, richt Portaal in de wijk 

logeerwoningen in. Het inrichten kost veel geld.  
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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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De woningen moeten gestoffeerd en volledig ingericht worden. De keuze voor een 

logeerwoning is daardoor niet vrijblijvend. Zegt u de logeerwoning na 1 juli 2019 af, 

dan brengt Portaal u 629 euro in rekening.  

Spreekuur 

Bewonersbegeleider Horia Boucharka houdt iedere donderdag (vanaf 30 mei 2019)  

spreekuur van 15.00 uur tot 16.00 uur op het adres Afrikalaan 71. Het spreekuur is op 

afspraak. Om een afspraak te maken is Horia via telefoonnummer 06-57 67 65 83 te 

bereiken. U kunt ook een e-mail sturen naar afrimerika@portaal.nl  

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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