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Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de toekomstplannen van uw 
buurt en woning. U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief van ons. 

 
Voortgang planvorming 
 
Portaal onderzoekt samen met BAM Wonen, de staat van het gebouw en we 
bekijken op welke manier wij de plannen kunnen maken. Ook maken wij 
inzichtelijk wat dit betekent voor de bewoners en hoe wij de maatregelen gaan 
uitvoeren. Als alle onderzoeken afgerond zijn en alles inzichtelijk is, volgt er 
een definitief plan. Voor nu ziet het voorlopige plan er in grote lijnen als volgt 
uit: 
 
Entree/portieken/bergingen: 
o gedeeltelijk vernieuwde entree, nieuwe entreedeur, postvakken en bellentableau 
o onderhoud portieken en trappenhuis waar nodig 
o aanbrengen nieuwe lift vanaf begane grond t/m 9de verdieping 
o isoleren plafonds van de bergingen 
o nieuwe (fiets)ingang naar de bergingen van buitenaf 
o verbindingsgang op de 7de verdieping isoleren en aanpassen naar een open gang, 

voorzien van buitendeuren naar de hal 
 

Woningen: 

o vervangen verouderde keukens, waar nodig (ouder dan 15 jaar) 
o vervangen verouderde badkamers, waar nodig (ouder dan 25 jaar) 
o vervangen standleiding, waar nodig (aansluiting op riool) 
o vervangen toilet,  indien we de standleiding vervangen  
o isoleren gevels (inclusief kopgevels) 
o vervangen kozijnen, door  nieuwe kunststof kozijnen met isolatieglas 
o aanbrengen verbeterde  ventilatie 
o groepenkasten vervangen, waar nodig  
o vervangen balkonhekken 
 
De klankbordgroep stelt zich voor 
 
De klankbordgroep Nigerdreef bestaat uit de bewoners; mevrouw Kentie, 
Nanhekhan, Bouwman en Meijer en de heren Haddad en Abdi.  
De klankbordgroep denkt mee met Portaal en praat met de bewoners van de 
Nigerdreef in de aanloop naar en tijdens de renovatie. 
 
Het concept sociaal plan wordt de aankomende periode met klankbordgroep 
besproken. In het sociaal plan worden de rechten en plichten van huurder en 
verhuurder opgeschreven. Dit sociaal plan bespreken we met de 
klankbordgroep. Met als doel ervoor te zorgen dat de bewoners hierbij 
betrokken zijn en kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. 
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Vragen en opmerkingen voor de klankbordgroep kunnen naar: 
kbgnigerdreef@gmail.com. Per januari krijgt de KBG ook hun eigen 
brievenbus bij de projectwoning Nigerdreef 177. 
 
Straatfeest 
 
Het straatfeest van 12 oktober was, ondanks de regen, toch een succes. Een 
mooi voorbeeld van samenwerking tussen bewoners, wijkbureau, Portaal en 
andere partners in de wijk. Het waren de 75 bezoekers uit de wijk, die het feest 
tot een succes hebben gemaakt. Dank aan de vrijwilligers voor de organisatie, 
sfeer, lekkers en muziek. 
 
Koffie-uurtje Ibisdreef 
 
Wist u ook dat dat elke dinsdagavond op Ibisdreef 280 een koffie-uurtje plaats 
vindt? Vanaf 20:00 uur voor de bewoners van de Ibis- en Nigerdreef. U bent 
van harte welkom! 
 

 

 
 
Perscontainer 
 
De gemeente heeft nog geen datum kunnen geven voor de oplevering van de 
ondergrondse perscontainer. Het wachten is op de aanleg van de elektra door 
Stedin. Op het moment dat we hier meer over weten dan informeren we u 
uiteraard. 
 
Projectwoning en inloopspreekuur 
 
Het inloopspreekuur vindt nog even plaats aan Nigerdreef 295, op de 
woensdagen van 14:00 - 15:00 uur. Binnenkort gaan wij over naar 
projectwoning Nigerdreef 177. 
 
Vragen? 
 
Onze bewonersbegeleiders, Kenan Karakis en Aad Visser gaan graag met u 
 in gesprek. Zij zijn bereikbaar op 06-23893954. Voor tips, ideeën en 
 opmerkingen kunt u mailen naar nigerdreef@portaal.nl of u gebruikt hiervoor 
de brievenbus die Portaal in de portieken heeft opgehangen. 

 
 

 

     

mailto:kbgnigerdreef@gmail.com
mailto:nigerdreef@portaal.nl

