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Dit is de zesde gezamenlijke nieuwsbrief van Portaal en bewonerscommissie 

‘AfriMerika’. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van allerlei onderwerpen 

die te maken hebben met de renovatie van uw woning.  

 
Voortgang werkzaamheden Afrikalaan 

Op 13 december 2019 ontvangen 

bewoners van Portiek 6 de sleutel 

van hun gerenoveerde woning. Dit is 

het laatste portiek van de Afrikalaan. 

Dit betekent dat de renovatie van de 

flat bijna klaar is. De verbetering is 

goed zichtbaar. Een vernieuwde, 

mooie en frisse uitstraling. De rust 

keert langzamerhand weer terug. Wij 

hopen dat de bewoners kunnen gaan 

genieten van hun energiezuinigere en 

comfortabelere woning. Als de 

weersomstandigheden meewerken, 

dan wordt vanaf de 3e week in januari 

2020, gestart met de herinrichting van 

de tuinen. Tussen 21 december 2019 en 6 januari 2020 is het kerstvakantie. 

Aannemer Van Dillen werkt in deze periode niet. Aan de voorzijde en op de kopgevel 

van de laatste drie portieken blijven de steigers in de kerstvakantie staan. Na de 

kerstvakantie worden nog enkele werkzaamheden aan de gevel uitgevoerd. De 

steigers zijn voorzien van opklimbeveiliging.  

 

Voortgang werkzaamheden Amerikalaan 

 

Uitvoeringsboekje 

De bewoners van de Amerikalaan ontvingen vier weken geleden een 

uitvoeringsboekje. In het uitvoeringsboekje staat informatie over de uitvoering van de 

renovatie. 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!  

 

Verhuisplanning 

Bij het uitvoeringsboekje ontvingen de 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?  
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Contact 

Annemieke de Bruin 

(Sociaal Projectleider)  

088 - 767 82 25  

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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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 of bewonersbegeleider Aad Visser loopt u door de logeerwoning en tekent u 

een gebruiksovereenkomst.  
 

Opbouw steigers  

Inmiddels startte aannemer Van Dillen met de opbouw van de steigers aan de 

Amerikalaan. Zowel aan de voorzijde, kopgevel als achterzijde van de Amerikalaan 

komen steigers ter hoogte van de eerste drie portieken (vanaf Amerikalaan 73 t/m 90). 

De steigers zijn voorzien van opklimbeveiliging. Vanaf begin februari 2020 worden 

steigers opgebouwd rondom de laatste drie portieken.  

 

Start buitenwerkzaamheden vanaf 6 januari 2020 

Vanaf 6 januari 2020 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 13 januari 2019 

Op maandag 13 januari 2020 start aannemer Van Dillen met de 

binnenwerkzaamheden in het eerste portiek (Amerikalaan 76 t/m 90). Daarna starten 

zij om de twee weken met het naastgelegen portiek. 

 

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. 
 

Grofvuil 

Helaas wordt nog steeds 

veel afval gedumpt door 

bewoners en ontstond op de 

Afrikalaan een enorme 

afvalberg. Gemeente Utrecht 

was niet bereid om deze 

afvalberg weg te halen.  

Portaal was daarom 

genoodzaakt om dit 

(eenmalig) op eigen kosten 

te doen. U weet dat Portaal 

in overleg met Gemeente 

Utrecht op een aantal 

momenten voor een 

container zorgt. In deze 

container kunt u uw grofvuil 

achterlaten. Aanstaande 

maandag en dinsdag wordt 

er weer een container 

neergezet. Wilt u op een 

ander moment dingen weggooien? Inwoners van Utrecht kunnen elke dag (met 

uitzondering van zondag) hun grofvuil naar een afvalscheidingsstation brengen.  
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Dit is gratis. Ook kunt u via telefoonnummer 1430 of Whatsapp 06-24927665 een 

afspraak maken om uw grofvuil gratis op te laten halen. Maak hier alstublieft gebruik 

van en zet uw grofvuil niet zomaar op straat.  

Houdt u zich hierbij alstublieft aan de voorwaarden van de gemeente: 

• Zet grofvuil tussen 7.00 uur en 8.00 uur (in de ochtend) buiten op de dag van de 
afspraak. 

• Zet uw grofvuil op een bereikbare plek aan de weg voor de vuilniswagen (niet op 
eigen terrein, niet achter een auto en ook niet direct naast de ondergrondse 
container 

• Het afval mag niet meer dan 1,5 kuub zijn (1,5 meter lang x 1 meter breed x 1 

meter hoog). 

Wij verzoeken u ook dringend om de ondergrondse container vrij van grofvuil te 

houden. Alleen op deze manier kan gemeente Utrecht deze goed legen en blijven ze 

voor iedereen bereikbaar. Als u merkt dat de container vol zit, neem dan contact op 

met gemeente Utrecht om dit te melden. Laat het afval niet zomaar voor de container 

staan. Daarmee voorkomt u dat ook andere bewoners dit doen en blijft de omgeving 

schoner. Het is bovendien illegaal en de kans op ongedierte overlast wordt groter. 

Gemeente Utrecht gaat komende tijd strenger controleren. Een boete kan oplopen tot 

380 euro. Spreek elkaar ook aan als u ziet dat andere bewoners zich niet aan de 

afspraken houden. 

Spreekuur  

Er is twee keer per week 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 

Het inloopspreekuur wordt gehouden in de bouwkeet. Deze bouwkeet staat ter hoogte 

van portiek 6 (Afrikalaan 131-145). Binnenkort wordt deze verplaatst naar de 

Amerikalaan ter hoogte van portiek 6 (Amerikalaan 156-170).  

Contact 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

 

• Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Via het algemene 

nummer van Portaal 088 - 767 82 25 kunt u terecht bij Sociaal Projectleider 

Annemieke de Bruin. In verband met vakantie is Annemieke na 6 januari 2020 

weer bereikbaar. 

• Bewonersbegeleiders Horia Boucharka (Portaal) en Aad Visser zijn 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 088 - 767 82 25. 
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Kerstperiode (vakantie) 
Tussen 21 december 2019 en 6 januari 

2020 is het kerstvakantie. Aannemer Van 

Dillen werkt in deze periode niet. Is er een 

calamiteit binnen deze periode? Dan is 

aannemer Van Dillen via noodnummer 

0345-509060 te bereiken. 

Bewonersbegeleider Henny Duits is ook 

niet aanwezig of bereikbaar. Heeft u vragen 

die niet kunnen wachten? 

Bewonersbegeleider Horia Boucharka is 

telefonisch of via  

e-mail bereikbaar.  

 

Portaal, bewonerscommissie AfriMerika en aannemer Van 

Dillen wensen alle bewoners fijne feestdagen en alvast een 

gelukkig en gezond 2020! 

 


