
  

     

 

 
 

 

 

 

 

 

Via deze nieuwsbrief houden Portaal en Bébouw Midreth u op de 

hoogte van de voortgang van de renovatie. In deze nieuwsbrief 

meer over hoe het werk vanaf 20 januari verder gaat. 

 

Wij betreuren het dat bijna al onze bewoners voor, tijdens en na de feestdagen last 

hebben gehad van een haperende verwarming en slechte warmwatertoevoer. De 

oorzaak van dit alles ligt onder andere bij de installatie van NUON. Portaal is met NUON 

in gesprek over vervolgactie richting u als bewoner. 

 

!Belangrijk: maandag 20 januari tijdelijk geen verwarming/ 

warmwater 

Door onderhoudswerkzaamheden van Bonarius op het dak aan de 

verwarmingsinstallatie heeft u maandag 20 januari tijdelijk tussen 

08.00 – 16.00 uur geen beschikking over warmwater en 

verwarming. 

 

Vanaf 16:00 uur zal er weer verwarming en warmtapwater beschikbaar 

zijn in uw woning. 

 

 

Wat gebeurt er nog meer de komende weken? 
 
Week 4: maandag 20 januari t/m vrijdag 24 januari 
 

• Boren van gaten tbv staalconstructie op het dak: vanaf 
maandag 20-1-2020  op het dak van strang 15 tot 23 

  

• Inspectie en ontstoppen hemelwater afvoeren op de eerste 
verdieping hal D: Hiervoor zijn  werkmensen op uw balkon en 
galerij bezig met deze werkzaamheden. Op het moment van 
werkzaamheden bellen we aan bij de bewoners om deze 
werkzaamheden aan te kondigen. 
 

• Inspectie hemelwater afvoer bergingen: Hier voor is toegang 
nodig in bergingen  dit wordt met de betreffende 
bergingseigenaar gecommuniceerd. 
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Vragen? 

Neem contact op. 

 

Via mail: 

agaatlaan@portaal.nl 

 

Of bel: 

088 – 767 82 25 
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Week 5: maandag 27 januari t/m vrijdag 31 januari 
 

• Hal D: Plaatsen nieuwe balkonhekken en privacy schermen 
Vanaf 29-1-2020 gaan de werkzaamheden aan de balkonhekken 
en privacy schermen beginnen. De werkzaamheden voor  
hal D  6 strangen zullen ca. 2 weken in beslag nemen onder 
voorbehoud van goed weer. 

 
Dit betekent dat er tussen 7:30-16:30 werkmensen op uw balkon 
kunnen zijn om de oude hekken te verwijderen en nieuwe hekken te 
plaatsen. Ten alle tijden is er een leuning aanwezig zodat de veiligheid 
van u en de werkmensen gewaarborgd is. 
Wilt u ervoor zorgen dat er geen spullen tegen de balkonhekken staan 
of hangen. En uw balkondeur voor uw veiligheid op slot is. 
 
 

• Voorbereiding straat werk: Donderdag 23-1 en vrijdag 24-1 

treffen we voorbereidingen van het straatwerk voor het 

verplaatsen van de lift aan de voorzijde. Deze wordt verplaatst ter 

hoogte van woning 27 (strang 17/18) 
 
Week 6: maandag 3 februari – vrijdag 7 februari 
 

• Uitstaptoren monteren voor lift voorzijde  strang 17/18 

• Omzetten bouwlift van portaal D naar C 
  
 

 

Boren op het dak. 

Ter voorbereiding van het plaatsen van de zonnepanelen op het hele 

dak van de Agaatlaan flat boort de bouwer gaten in het dak. Dit heeft de 

afgelopen periode bij een paar woningen schade gegeven. We willen u 

uitleggen hoe dit komen kan. 

Ook geven we aan wat u kunt doen, voor het geval dat er onverhoopt in 

uw woning schade ontstaat. Dat kan bij de woningen op de bovenste 

verdieping. 

 

Waar wordt er geboord? 

Er is op het dak weinig ruimte om te kunnen boren. Dit houdt in dat de 

plek waar ruimte is om te kunnen boren, precies zit boven de 

scheidingswand tussen de woonkamer en de slaapkamer balkonzijde. 

 

Wat kan er gebeuren? 

Boren veroorzaakt lawaai, dat kan niet anders. Ondanks dat er 

zorgvuldig gewerkt wordt kan er toch schade ontstaan in uw woning. De 

schade kan ontstaan aan de muur of het plafond van de woonkamer en 

de slaapkamer aan de balkonzijde. 
  



 

3 van 3 

Nieuwsbrief Portaal 

www.portaal.nl 

Wat te doen bij schade hierdoor. 

Als er toch schade ontstaat dan meldt u dit zo snel mogelijk bij de 

woonbegeleider.  

U krijgt dan een schadeformulier, wat ingevuld naar de bouwer gaat. De 

bouwer handelt dan de schade verder met u af. 

We hopen natuurlijk dat dit niet meer zal voorkomen.  

 

Even naar het Huis van de Buurt. 

Wordt er in uw woning nog niet gewerkt, maar hoort u de 

werkzaamheden wel? Het geluid kunnen we niet voor u wegnemen, dat 

hoort nu eenmaal bij renoveren. Wat we u wel aan kunnen bieden is een 

kop koffie of thee in het Huis van de Buurt, Topaaslaan 19, entree aan 

het park. U kunt daar elke werkdag terecht tussen 8-17 uur, vrijdag van 

8-12.30 uur. Bij de bar aangeven dat u in de Agaatflat woont en deze 

nieuwsbrief meenemen.  

Wist u trouwens dat er hier zowel overdag als in de avond van alles 

georganiseerd wordt voor de buurt? Ook leuk om eens heen te gaan. 

 

De Schakelaar , Agaatlaan 5. 

Een andere plek waar bewoners terecht kunnen is in De Schakelaar, op 

nummer 5. Hier organiseren bewoners activiteiten en kunt u ook zelf in 

overleg activiteiten organiseren. Elke donderdagochtend is er koffie 

ochtend. 

 

Storingsnummers Agaatlaan buiten werktijden. 

In elke nieuwsbrief nemen we vanaf nu standaard  de  verschillende 

nummers op die u kunt bellen bij storingen buiten werktijd. Deze zijn 24 

uur per dag bereikbaar. Let op er zijn verschillende nummers voor 

gerenoveerde of nog niet gerenoveerde woningen. 

 
Is uw woning al gerenoveerd? Dan belt u: 

Storing aan ventilatie/riolering/sanitair/elektra: 

• LOK: 0172 – 61 22 07 

• Kiezen voor service en onderhoud 

• Buiten werktijd wordt u doorgeschakeld naar een servicemonteur 

• Kies voor elektra of water 

Storing aan stadsverwarming/radiatoren/warm water 

• Feenstra: 088 – 84 55 000 

Storing aan kozijnen/balkonhekken/algemeen/bouwplaats 

• Bebouw 0297 – 760 100 

Storing aan de lift 

• Bellen met Portaal- 0800- 767 8225 

 
Is uw woning nog niet gerenoveerd? Dan belt u met alle vragen of 

storingen naar Portaal- 0800- 767 8225 

 
Energie leverancier -Wat moet u zelf doen? 
Na de renovatie heeft u geen gas meer in de woning.  Waar zorgt 
Portaal voor en wat moet u zelf doen? 

• Portaal zorgt ervoor dat de gasmeter uit uw woning verwijderd is. 

• U moet zelf contact opnemen met uw energie leverancier. U geeft 
dan aan dat u geen gas meer in uw woning heeft. De leverancier 
past dan uw contract aan.  


