
  

 

Lees verder op de achterzijde 1 van 3 www.portaal.nl 

 

 

 

 

Portaal bereidt samen met aannemer Van Dillen de renovatie voor van vier flats aan 

de Van Eechoudlaan, Marco Pololaan en Aziëlaan. Met deze nieuwsbrief houden wij u 

op de hoogte! 

 

Terugblik rondleidingen inspiratiewoning 

De rondleidingen in de inspiratiewoning zijn zo goed als afgerond. In de 

inspiratiewoning kon u bijvoorbeeld de nieuwe indeling van de badkamer, keuken en 

materialen bekijken. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen over de 

plannen. Allereerst bedanken we de bewoners die naar de rondleiding kwamen. Wat 

een grote opkomst! Wij stellen het erg op prijs dat u hiervoor de moeite nam. De sfeer 

was positief. We hadden leuke en nuttige gesprekken met elkaar en kijken terug op 

geslaagde rondleidingen.  

 

Klankbordgroep 

Portaal zocht 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 inventariseerde 

Centrum voor Woononderzoek of bewoners hiervoor 

interesse hadden. Een aantal bewoners gaven zich 

hiervoor op. Dit waarderen wij. Begin september 2019 

volgt een gesprek met deze bewoners. 

 

Planning en proces 

 

➢ In de loop van september 2019 ontvangt u per post een renovatievoorstel. Dit 

is een boekje waarin we het renovatievoorstel en het sociaal plan opnemen.  

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten en waar tegen u ‘ja’ 

of ‘nee’ zegt. Voordat de draagvlakmeting start, heeft u alle benodigde 

informatie om tot een goede afweging te komen!  

 

➢ Begin oktober 2019 start de draagvlakmeting. Voor de start van deze 

draagvlakmeting organiseert Portaal een bijeenkomst waar u met al uw vragen 

terecht kunt. Houdt u hiervoor 3 oktober 2019 tussen 16.00 uur en 20.00 uur 

uw agenda voor vrij? Een officiële uitnodiging volgt later.  

 

➢ Tot half november 2019 kunt u uw stem uitbrengen. Centrum voor 

Woononderzoek haalt het stemformulier persoonlijk bij u op. Als u dit wenst, 

kunt u nog een keer in de inspiratiewoning komen kijken. 
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➢ Voor eind november weten we of er voldoende 

(minimaal 70%) draagvlak is voor de plannen en of 
de renovatie door kan gaan.   
 

➢ Na een positieve draagvlakmeting wordt de renovatie voorbereid. Achter de 
schermen gebeurt een hoop. De aanvraag voor de omgevingsvergunning 
wordt ingediend en we starten met de planuitwerking richting uitvoering. U 

wordt uitgenodigd om materiaal en kleuren te kiezen voor toilet, badkamer en 
keuken. De aannemer bestelt vervolgens alle materialen. Volgens planning 
start de aannemer in april 2020 met de werkzaamheden. Zoals het er nu naar 

uitziet is de flat aan de Van Eechoudlaan 2-96 als eerste aan de beurt.  
 

➢ Bewoners ontvangen ruim van te voren een gedetailleerde planning en een 

uitvoeringsboekje. Daarin staat informatie over de uitvoering. Welke 

werkzaamheden vinden wanneer plaats? Wat kan en moet u voorbereiden?  
 
Verhuisplannen 

Hebt u verhuisplannen? Misschien wilt u verhuizen naar een kleinere woning? Of misschien 

heeft u een medische aandoening waardoor u wilt verhuizen naar een passende woning?  

Misschien komt u wel in aanmerking voor een van onderstaande regelingen.  

 

100% woonduur 

Wellicht wilt u graag verhuizen binnen de gemeente Utrecht? Op het moment dat u zich 

inschrijft als woningzoekende bij Woningnet begint de wachttijd. Hoe langer de wachttijd, des 

te meer kans op een andere woning. Speciaal voor u als bewoner is er een regeling ‘100% 

woonduur’. Dit betekent dat uw wachttijd binnen de gemeente Utrecht gelijk is aan de tijd dat 

u in uw huis woont. Na het behalen van de draagvlak meldt Portaal de bewoners hiervoor 

aan. De regeling is dan geldig tot aan het einde van het project. Daarna vervalt deze regeling. 

Om hieraan mee te doen, moet u zijn ingeschreven bij www.woningnet.nl.  

 

Seniorenregeling 

Bent u 55 jaar of ouder? Bent u toe aan een andere woning, die beter past bij uw wensen en 

behoeften? Bijvoorbeeld een kleinere gelijkvloerse woning in de 

regio Utrecht? Maar weet u niet hoe te beginnen? De Verhuisadviseur Senioren (Stade) kan 

u helpen met advies en het zetten van de juiste stappen. Om in aanmerking te komen voor 

begeleiding door de verhuisadviseur senioren moet u 55 jaar of ouder zijn en een grote 

sociale huurwoning achterlaten. Dit betekent een appartement met 4 kamers of meer.  Bent u 

55 jaar of ouder en heeft u een appartement met 3 kamers of meer? Dan kunt u tijdens de 

looptijd van dit project (na het behalen van de draagvlakmeting) ook gebruik maken van de 

begeleiding van de verhuisadviseur. De begeleiding is kosteloos en vrijblijvend. Via 

telefoonnummer 030-2361804 (dinsdag t/m donderdag tussen 10.00 uur en 14.00 

uur) komt u in contact met de verhuisadviseur. Krijgt u een antwoordapparaat, spreek dan uw 

naam en telefoonnummer in. U wordt dan teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar 

verhuisadviseur@stade.nl. 

 

Medische urgentie 

Als u wilt verhuizen omdat u een medische beperking heeft, dan komt u misschien in 

aanmerking voor een medische urgentie. Voor de gemeente Utrecht behandelt Het Vierde 

Huis de urgentieaanvragen. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een medische 

urgentie, dan kan Buurtteam Kanaleneiland u ondersteunen bij de aanvraag. Via 

telefoonnummer 030-7400514 komt u in contact met het Buurtteam. 
 

Let op! Als u verhuist voordat de werkzaamheden aan uw woning starten, dan ontvangt u 
geen verhuiskostenvergoeding! 
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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. Tot 19 augustus 2019 is zij in verband met vakantie niet 

aanwezig. 

 

• 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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