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Beste bewoner, 

U woont in één van de zes flatgebouwen van Portaal in Kanaleneiland Zuid. Deze flats zijn 

aan onderhoud en renovatiewerkzaamheden toe. Gezien het aantal woningen (288) splitste 

Portaal het project op in twee deelprojecten. Onder deelproject 1 vallen de woningen aan de 

Afrikalaan en Amerikalaan. Deze brief ontvangt u omdat Portaal samen met aannemer van 

Dillen voorbereidingen treft voor uw woning en flat in deelproject 2:  

• Aziëlaan   34-128 

• Marco Pololaan  360-454 

• Van Eechoudlaan  2-96 

• Van Eechoudlaan 21-131 

 

Renovatieplan  

Deelproject 1 liep vertraging op. Inmiddels zitten we op de juiste koers! In nauw overleg met 

bewonerscommissie AfriMerika werd aan een renovatieplan gewerkt. Dit plan legden wij in 

april 2019 aan bewoners van de Afrikalaan en de Amerikalaan ter goedkeuring voor.   

Portaal kan woningen pas renoveren wanneer tenminste 70% van alle huishoudens akkoord 

is met het renovatieplan. Dat is wettelijk zo geregeld. Met grote meerderheid (93%) stemden 

de bewoners vóór de renovatie. Dat is een hele hoge respons! Met de uitslag is de wettelijke 

vereiste norm van 70% akkoord ruim behaald. Volgens planning start aannemer van Dillen in 

de loop van september 2019 met de werkzaamheden aan de flat aan de Afrikalaan.  

Omdat het renovatieplan voor de eerste twee flats zo goed is ontvangen, leggen we het plan 

nu ook aan de andere vier flats voor. 

Draagvlakmeting deelproject 2  

De voorbereidingen voor de vier flats aan de Aziëlaan, Marco Pololaan en de Van 

Eechoudlaan zijn gestart. In de bijlage bij deze brief kunt u alvast lezen wat de 

uitgangspunten van het renovatieplan zijn.  

Een uitgebreid renovatieplan ontvangt u in de loop van september 2019. We werken toe naar 

een draagvlakmeting rond oktober 2019. Dan vragen wij u om ook in te stemmen met het 

renovatieplan en het bijbehorende sociaal plan. In een sociaal plan leggen verhuurder en 

huurders de rechten en plichten tijdens de renovatie vast. Voordat de draagvlakmeting start, 

heeft u alle benodigde informatie om tot een goede afweging te komen! U weet dan wat de 

plannen voor u betekenen en waar u ‘ja’ of ‘nee’ tegen zegt.  

 

 

Datum 

5 juni 2019 

 

Onderwerp 

Renovatieplannen Kanaleneiland Zuid 

 

Ons kenmerk 

1086496 
 

Behandeld door 

Annemieke de Bruin 

Postadres 

Postbus 2211 

3500 GE 
UTRECHT 

 

Algemeen 

T 0800 - 767 82 25 
 

Belt u mobiel? 

T 0318 - 89 89 89 

E info@portaal.nl 

I www.portaal.nl 

 

Bankrekening  

NL15BNGH0285162624 

 

Handelsregister Utrecht 

30038487 
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Planning 

 

Meepraten 

Portaal zoekt ongeveer acht bewoners die met ons mee willen praten en denken over de 

communicatie met bewoners en het ophalen van het draagvlak. Tijdens de rondleidingen in 

de inspiratiewoning inventariseert Centrum voor Woononderzoek of bewoners hiervoor 

interesse hebben. Onder de geïnteresseerden selecteert Centrum voor Woononderzoek 

vervolgens twee bewoners per flat. Deze bewoners worden in de loop van juli 2019 

uitgenodigd voor een bijeenkomst. 

Tot slot 
Wij beloven u een woning met meer comfort. Een woning die energiezuinig is en waarbij de 

woonlasten omlaag gaan. Wij hopen dat u net als de bewoners van de Afrikalaan en 

Amerikalaan, enthousiast wordt over onze plannen. 

 
  

Juni/Juli 2019 
 

• U krijgt een uitnodiging voor een rondleiding in de inspiratiewoning (Afrikalaan 71). In 
de inspiratiewoning kunt u bijvoorbeeld de nieuwe indeling van de badkamer, keuken 
en materialen bekijken en natuurlijk ook vragen stellen over de plannen.  
 

• De rondleidingen starten vanaf 13 juni 2019. Centrum voor Woononderzoek nodigt 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.  
 

September 2019 
 

• In de loop van september 2019 ontvangt u het renovatievoorstel via de post.  
 
Oktober 2019  
 

• Begin oktober 2019 start de draagvlakmeting. 

• Als u dit wenst, kunt u nog een keer in de inspiratiewoning komen kijken. 
 

November 2019 
 

• Tot half november 2019 kunt u uw stem uitbrengen. Centrum voor Woononderzoek 
haalt het stemformulier persoonlijk bij u op. 
 

• Voor eind november weten we of er voldoende (minimaal 70%) draagvlak is voor de 
plannen.  

 
April 2020 

• Start renovatie. Een planning volgt later. 
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Contact 

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief? 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 eema@portaal.nl 

 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Annemieke  de Bruin  

Sociaal Projectleider 

 

Bijlage: Uitgangspunten renovatie 


