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Dit is de vierde gezamenlijke nieuwsbrief van Portaal en bewonerscommissie 

‘AfriMerika’. We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de werkzaamheden. 

Achter de schermen gebeurt een hoop. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de 

hoogte! 

 
Voorbereiding 

In de afgelopen weken konden bewoners van de Afrikalaan materiaal en kleuren 

kiezen voor toilet, badkamer, keuken en meerwerkopties. Bewonersbegeleider Henny 

Duits (Van Dillen) is op dit moment bezig met de ‘warme opnames’. Tijdens dit 

huisbezoek kijkt Henny naar de technische staat van de woning en welke 

werkzaamheden precies in de woning moeten gebeuren. Bij veel bewoners van de 

Afrikalaan is Henny al langs geweest. Voor eind juli 2019 rondt Henny deze 

gesprekken af. 

 
Vanaf eind augustus 2019 tot de laatste week van september 2019 kiezen bewoners 

van de Amerikalaan materiaal en kleuren voor toilet, badkamer, keuken en eventueel 

meerwerkopties. Henny nodigt bewoners hier op tijd voor uit. 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. Voor de woningen aan de Amerikalaan staat de ‘warme 

opname’ vanaf oktober 2019 op de planning. 

 

Uitvoeringsboekje Afrikalaan  

Binnenkort ontvangen bewoners van de Afrikalaan een uitvoeringsboekje. In dit 

boekje staat informatie over de uitvoering van de renovatie. Welke werkzaamheden 

vinden wanneer plaats? Wat moeten bewoners voorbereiden? Hoe kunnen aannemer 

Van Dillen en Portaal de bewoners hierin bijstaan? Hoe wordt de overlast beperkt en 

hoe gaan we om met schades? Bewoners van de Amerikalaan ontvangen dit boekje 

op een later moment.  

 

Verhuisplanning 

Bij het uitvoeringsboekje ontvangen bewoners een persoonlijke verhuisplanning. Op 

deze verhuisplanning staat op welke datum u de sleutel van uw woning inlevert, en 

wanneer u de sleutel weer terugkrijgt. Maakt u gebruik van een logeerwoning? Op de 

verhuisplanning staat dan ook de datum waarop u de sleutel krijgt van de 

logeerwoning en wanneer u deze weer inlevert. Twee weken voor deze datum 

ontvangt u van bewonersbegeleider Horia Boucharka (Portaal) een brief. In deze brief 

kunt u lezen welke logeerwoning voor u is gereserveerd, en op welk tijdstip u bij de 

logeerwoning wordt verwacht voor het uitreiken van de sleutel. Samen met Horia loopt 

u door de logeerwoning en tekent u een gebruiksovereenkomst.  
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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 

Henny Duits 

(Bewonersbegeleider) 

06-11 40 06 37 

h.duits@vandillen-

bouw.nl 
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Verhuiskostenvergoeding 

De verhuiskostenvergoeding wordt in 

twee delen uitbetaald. Het eerste 

termijn wordt ongeveer vier weken 

voordat u uit uw woning vertrekt 

uitbetaald. Het tweede termijn wordt 

na de oplevering van uw woning 

uitbetaald. 

 

Locatie bouwplaats Afrikalaan  

Vanaf half juli 2019 richt aannemer Van Dillen de bouwplaats in. Anders dan u 

misschien eerder heeft gehoord, komen de bouwplaats en bouwweg achter de flat te 

liggen. Om de bouwplaats in te richten is het noodzakelijk dat tuinen van bewoners 

leeggehaald en geëgaliseerd worden. Bewoners met een tuin zijn hiervan op de 

hoogte. Als de flat klaar is, richten wij de tuinen in overleg opnieuw in. Met de 

betreffende bewoners zijn hierover individuele afspraken gemaakt. 
 

Locatie bouwplaats Amerikalaan  

Bij de start van de werkzaamheden aan de Amerikalaan komt de bouwplaats en 

bouwweg ook achter de flat te liggen. Ook hier is het noodzakelijk dat tuinen van 

bewoners leeggehaald en geëgaliseerd worden. Als de flat klaar is, richten wij de 

tuinen opnieuw in. In de loop van september 2019 maken wij hier individuele afspraken 

over met de desbetreffende bewoners. 

Start werkzaamheden Afrikalaan 

Opbouw steigers vanaf 19 augustus 2019 

In de week van 19 augustus 2019 start aannemer Van Dillen met het opbouwen van 

de steigers. Zowel aan de voorzijde als achterzijde van de Afrikalaan komen steigers 

ter hoogte van de eerste drie portieken (vanaf Afrikalaan 51 t/m 65). De steigers 

worden voorzien van opklimbeveiliging. Vanaf begin oktober 2019 worden steigers 

opgebouwd rondom de laatste drie portieken.  

 

Start buitenwerkzaamheden vanaf 2 september 2019 

Vanaf 2 september 2019 start aannemer Van Dillen met de buitenwerkzaamheden van 

de eerste drie portieken. Denkt u hierbij aan reinigingswerkzaamheden, 

asbestsanering en voegwerk. Voor de start van de werkzaamheden wordt in uw portiek 

een planning opgehangen. Op deze planning ziet u dan welke werkzaamheden per 

week en per portiek worden uitgevoerd. 

 

Start binnenwerkzaamheden vanaf 9 september 2019 

Op maandag 9 september 2019 start aannemer Van Dillen met de 

binnenwerkzaamheden in het eerste portiek (Afrikalaan 51 t/m 65). Daarna starten zij 

om de twee weken met het naastgelegen portiek. 

 

Feenstra 

Vanaf 26 augustus 2019 voert firma Feenstra werkzaamheden uit in de 

bergingsgangen van de flat aan de Afrikalaan. Het gaat om werkzaamheden aan het 

leidingnet van de stadsverwarming. Hiervoor wordt de installatie afgetapt. Firma 

Feenstra voert slijp- en laswerkzaamheden uit. De werkzaamheden duren ongeveer 

drie weken. Het kan zijn dat uw berging op bepaalde momenten minder goed 

bereikbaar is. Als de werkzaamheden aan de Afrikalaan klaar zijn voert firma 

Feenstra dezelfde werkzaamheden uit aan de Amerikalaan.  
 



 

3 van 4 

Nieuwsbrief Portaal 

www.portaal.nl 

Geiser of boiler  

Na de renovatie krijgt u warmwater uit de stadsverwarmingsunit. Daarom worden alle 

geiser en boilers verwijderd. Heeft u een huurgeiser of huurboiler van Eneco, dan 

koopt Portaal de contracten bij Eneco af. Na de renovatie zijn deze niet meer aanwezig 

en betaalt u daar dus ook geen huur meer voor. 

Heeft u een geiser of boiler gekocht? Ook dan verwijdert de aannemer deze 

voorziening voor u. De aannemer laat de geiser of boiler achter in de woning. Als u wilt 

kan de aannemer deze ook voor u afvoeren.  

Grofvuil 

Wij adviseren om enkele weken voor de 

start van de renovatie te beginnen met het 

opruimen van uw woning, tuin, balkon en 

berging. Wilt u dingen weggooien? Inwoners 

van Utrecht kunnen elke dag hun afval naar 

een afvalscheidingsstation brengen.  

Dit is gratis. Ook kunt u via telefoonnummer 

1430 of Whatsapp 06-24927665 een 

afspraak maken om maken om uw grofvuil 

gratis op te laten halen.  

 

Op een aantal momenten zorgt Portaal in overleg met de Gemeente Utrecht voor 

containers waar u grofvuil in kunt achterlaten. Over de data informeren wij u nog.  

Wij vragen u om grofvuil niet zomaar op straat te zetten. Doet u dit toch, dan riskeert u 

een boete die handhavers van gemeente Utrecht kunnen opleggen. 

 

Verhuisdozen  

Elke bewoner kan via aannemer Van Dillen verhuisdozen lenen. Bewoners van de 

Afrikalaan konden tijdens het keuzegesprek bij bewonersbegeleider Henny Duits 

aangeven hoeveel verhuisdozen zij nodig hebben. Heeft u verhuisdozen via Henny 

gereserveerd? Henny zorgt ervoor dat hij deze op tijd bij u aflevert. Deze verhuisdozen 

zijn ter leen. Let op dat u de verhuisdozen na de renovatie weer inlevert bij Henny. Als 

u deze niet inlevert wordt 2,50 euro per doos in rekening gebracht en verrekend met 

de verhuiskostenvergoeding.  

 
Klachten 

Ons streven is een optimale tevredenheid onder onze (mede-)bewoners! Bent u het 

ergens niet mee eens, boos of ontevreden? Laat alstublieft aan Portaal weten als u 

ergens mee zit. U weet ons te vinden. Samen kijken we dan naar een oplossing. 

Bewonerscommissie AfriMerika is geen aanspreekpunt als het om individuele klachten 

gaat.  

Spreekuur  

Vanaf dinsdag 3 september 2019 houdt bewonersbegeleider Horia Boucharka twee 

keer per week inloopspreekuur. U hoeft hier geen afspraak voor te maken. Vragen 

stellen, even een praatje, een grapje of juist frustratie uiten, het mag allemaal.  

• Dinsdag  van 10.00 uur tot 11.00 uur  

• Donderdag  van 15.00 uur tot 16.00 uur  

Locatie 

Tussen 3 september 2019 en 28 oktober 2019 is het inloopspreekuur in een bouwkeet. 

Deze bouwkeet staat naast de kopgevel van portiek 6 (Afrikalaan 131-145). Na  

28 oktober 2019 is het inloopspreekuur op de Afrikalaan 71.  
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Bouwvak (vakantie) 

Tussen 26 juli 2019 en 19 augustus 2019 is 

het bouwvak (vakantie). Aannemer Van 

Dillen werkt in deze periode niet. 

Bewonersbegeleider Henny Duits is ook 

niet aanwezig of bereikbaar. Voor vragen 

die niet kunnen wachten is 

bewonersbegeleider Horia Boucharka 

telefonisch of via e-mail bereikbaar. 

 

Fijne zomer 

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe. Voor bewoners die op vakantie gaan, een 

hele prettige vakantie gewenst! 

 

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 (Portaal) is via telefoonnummer  

06-57 67 65 83 te bereiken. U kunt ook een e-mail sturen naar  

afrimerika@portaal.nl  

• Bewonersbegeleider Henny Duits (Van Dillen) is via telefoonnummer  

• 06-11 40 06 37 te bereiken. U kunt ook een e-mail sturen naar  

h.duits@vandillen-bouw.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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