
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze nieuwsbrief houden Portaal en Bébouw Midreth u op de hoogte van de 

voortgang van de renovatie. 

 

Werk aan de binnen lift in hal D 

De aannemer gaat als eerste werkzaamheden uitvoeren aan de binnen lift. Dat is de 

kleine lift in hal D. Deze is vanaf 5 tot en met 14 februari buiten gebruik. De buiten lift, 

dus de lift aan de zijde van de glazen wand, kunt u wel gewoon gebruiken. 

 
Boren op het dak 
Het boren op het dak is gevorderd tot huisnummer 513 en gaat zo verder richting hal 
A. Hieronder leest u nogmaals de uitleg over het boren en hoe te handelen als er toch 
schade ontstaat in uw woning (bovenste verdieping). 

 
Waarom boren? 

Voor het plaatsen van de zonnepanelen op het hele dak van de Agaatlaan flat boort de 

bouwer gaten in het dak.  

 

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 is helaas niet te voorkomen. Ondanks dat er zorgvuldig 

wordt gewerkt, kan het toch gebeuren dat er schade ontstaat in uw woning. De schade 

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

balkonzijde. 

 

Wat te doen bij schade door het boren? 

Als er toch schade ontstaat aan uw woning, meldt u dit dan zo snel mogelijk bij de 

bewonersbegeleider. U krijgt dan een schadeformulier, dat ingevuld naar Bébouw 

gaat. Zij handelen de schade verder met u af. We hopen natuurlijk dat dit niet meer 

voor komt.  
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Vragen? Neemt u dan  

contact op met Portaal.  

 

E-mail: 

agaatlaan@portaal.nl 

 

Telefoonnummer:  

088 – 767 82 25 
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Storingsnummers Agaatlaan 

In elke nieuwsbrief nemen we vanaf nu standaard de verschillende nummers op die u 

kunt bellen bij storingen. Deze zijn 24 uur per dag bereikbaar. Let op! Er zijn 

verschillende nummers, zoals voor gerenoveerde of nog niet gerenoveerde woningen. 

 
Is uw woning nog niet gerenoveerd? Belt u  dan met alle vragen of storingen 

naar Portaal 088 – 767 82 25 

Buiten werktijd krijgt u de boodschappendienst aan de telefoon. Zij weten hoe ze uw 

melding door kunnen geven of af kunnen laten handelen.  

 

Let op! Bij problemen met de verwarming of warm water belt u direct Bonarius via 

telefoonnummer 088 -115 13 13. U kunt u melding ook doorgeven via de website: 

www.bonarius.com. Ga dan naar het storingsformulier. 

 

Is uw woning al gerenoveerd? Dan belt u, ook tijdens werktijd, naar een van de 

volgende telefoonnummers: 

 

• Storing aan ventilatie, riolering, sanitair of elektra: 

o LOK: 0172 – 61 22 07 

o Kies voor service en onderhoud 

o Buiten werktijd wordt u doorgeschakeld naar een servicemonteur 

o Kies voor elektra of water 

• Storing aan stadsverwarming, radiatoren of warm water: 

Feenstra: 088 – 84 55 000. Als Feenstra aangeeft dat het niet bij hen hoort, belt u 

dan naar Bonarius via telefoonnummer 088 – 115 13 13. 

 

• Storing aan kozijnen, balkonhekken, algemeen, bouwplaats? Belt u dan met 

Bébouw via telefoonnummer 0297 – 760 100 

 

• Storing aan de lift? Belt u dan met Portaal 088- 767 82 25. 

 
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 kunnen aanbieden, is een kop koffie of thee in het Huis van de Buurt, 

Topaaslaan 19. Entree is aan het park. U kunt daar elke maandag tot en met 

donderdag terecht tussen 8.00 en 17.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur. Geeft 

u bij de bar aan dat u in de Agaatflat woont door deze nieuwsbrief mee te nemen. Wist 

u trouwens dat hier zowel overdag als in de avond allerlei activiteiten georganiseerd 

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

 

De Schakelaar  

Een andere plek waar bewoners terecht kunnen is in De Schakelaar, op Agaatlaan 5. 

Hier organiseren bewoners activiteiten en kunt u ook zelf in overleg activiteiten 

organiseren. Elke donderdagochtend is er koffie ochtend, waar u van harte welkom 

bent.  

 

 

http://www.bonarius.com/

