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Met grote meerderheid (95%) stemden de bewoners Van Eechoudlaan,  

Marco Pololaan en Aziëlaan vóór de renovatie! We zijn druk bezig met de 

voorbereidingen van de werkzaamheden. Achter de schermen gebeurt een hoop.  

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte! 

 
Planning Van Eechoudlaan 2-96 

➢ Volgens planning start 

aannemer van Dillen eind 

maart 2020 met 

buitenwerkzaamheden aan 

de flat Van Eechoudlaan 2-96.  

➢ De binnenwerkzaamheden starten in april 2020. Het portiek Van Eechoudlaan 
82-96 is als eerste aan de beurt. Daarna start Van Dillen om de twee weken 
met het volgende portiek. 

➢ Met bewoners staan afspraken gepland om materiaal en kleuren te kiezen 

voor toilet, badkamer, keuken en meerwerkopties.  

➢ Inmiddels vinden ook de ‘warme opnames’ plaats. Hiervoor maakt 

bewonersbegeleider Henny Duits een afspraak. Tijdens dit huisbezoek kijkt hij 

naar de technische staat van de woning en welke werkzaamheden precies in 

de woning moeten gebeuren.  

 

Planning Van Eechoudlaan 19-133 (Let op! Gewijzigde planning) 

➢ Volgens planning start aannemer van Dillen in mei 2020 met 

buitenwerkzaamheden aan de flat Van Eechoudlaan 19-133. 

➢ De binnenwerkzaamheden starten in de loop van juni 2020.  

➢ Vanaf februari 2020 worden met bewoners afspraken gepland om materiaal en 

kleuren te kiezen voor toilet, badkamer, keuken en meerwerkopties.  

➢ Vanaf maart 2020 plant bewonersbegeleider Henny Duits afspraken in voor 

een ‘warme opname’. Tijdens dit huisbezoek kijkt hij naar de technische staat 

van de woning en welke werkzaamheden precies in de woning moeten 

gebeuren.  

 

Planning Marco Pololaan 360-454 (Let op! Gewijzigde planning) 

➢ Volgens planning start aannemer van Dillen in september 2020 met 

buitenwerkzaamheden aan de flat Marco Pololaan 360-454. 

➢ De binnenwerkzaamheden starten in de loop van oktober 2020. Vanaf juni 

2020 worden met bewoners afspraken gepland om materiaal en kleuren te 

kiezen voor toilet, badkamer, keuken en meerwerkopties.  

➢ Vanaf juli 2020 plant bewonersbegeleider Henny Duits afspraken in voor een 

‘warme opname’. Tijdens dit huisbezoek kijkt hij naar de technische staat van 

de woning en welke werkzaamheden precies in de woning moeten gebeuren.  

 

Januari  2020 

Inhoud 

. Planning  

. Bouwplaats 

. Feenstra 

. Uitvoeringsboekje 

. Verhuisdozen 

. Logeerwoning 

. 100% woonduur 

. Grofvuil  

. Spreekuur 

. Contact 

 

Contact 

Annemieke de Bruin/ 

Ilse Houtman 

(Sociaal Projectleider)  

0800– 767 82 25  

Horia Boucharka 

(Bewonersbegeleider) 

06- 57 67 65 83 

eema@portaal.nl 

 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave  

van Portaal 

 

 

Van Eechoudlaan 2-96 * Van Eechoudlaan 19-133  

Marco Pololaan 360-454 * Aziëlaan 34-128  
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Planning Aziëlaan 34-128 (Let op! Gewijzigde planning) 

➢ Volgens planning start aannemer van Dillen in januari 2021 met 

buitenwerkzaamheden aan de flat Aziëlaan 34-128.  

➢ De binnenwerkzaamheden starten in de loop van februari 2021. Vanaf oktober 

2020 worden met bewoners afspraken gepland om materiaal en kleuren te 

kiezen voor toilet, badkamer, keuken en meerwerkopties.  

➢ Vanaf november 2020 plant bewonersbegeleider Henny Duits afspraken in 

voor een ‘warme opname’. Tijdens dit huisbezoek kijkt hij naar de technische 

staat van de woning en welke werkzaamheden precies in de woning moeten 

gebeuren.  

 

Inrichting bouwplaats en tuinen 
In februari 2020 richt aannemer Van Dillen de bouwplaats in rondom Van Eechoudlaan 
2-96. Om veiligheidsredenen krijgt aannemer Van Dillen geen vergunning om de 
bouwplaats en bouwweg aan de voorzijde van de flat aan te leggen. Daarom komen 
de bouwplaats en bouwweg aan de achterzijde van de flat. Aan de achterzijde van 
portiek 1 (van Eechoudlaan 82-96) komen een bouwkeet en schaftketen voor de 
werklieden. Om de bouwplaats in te richten is het noodzakelijk dat tuinen van 
bewoners leeggehaald en geëgaliseerd worden. Ook bij de andere flats is dit 
noodzakelijk. Als de flats klaar zijn, richt aannemer Van Dillen de tuinen opnieuw in. 
Tijdens de ‘warme opnames’ maakt Henny Duits hierover individuele afspraken met de 
betreffende bewoners. 
 

Feenstra 

Begin maart 2020 voert firma Feenstra werkzaamheden uit in de bergingsgangen van 

de flat aan de Van Eechoudlaan 2-96. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden 

aan het leidingnet van de stadsverwarming. Hiervoor wordt de installatie afgetapt. 

Firma Feenstra voert slijp- en laswerkzaamheden uit. De werkzaamheden duren 

ongeveer twee weken. Het kan zijn dat uw berging op bepaalde momenten minder 

goed bereikbaar is. Na de Van Eechoudlaan 2-96 volgen ook de flats aan de Van 

Eechoudlaan 19-133, Marco Pololaan 360-454 en Aziëlaan 34-128 

 

Uitvoeringsboekje  

Ongeveer vijf weken voor de start van de binnenwerkzaamheden ontvangt u een 

uitvoeringsboekje. In het uitvoeringsboekje staat bijvoorbeeld welke voorbereidingen u 

zelf moet treffen, welke overlast u kunt verwachten en bij wie u tijdens de 

werkzaamheden terecht kunt met vragen. Bij het uitvoeringsboekje zit 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? 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.  

 

Verhuisdozen  

Elke bewoner kan via aannemer Van Dillen 

verhuisdozen lenen. Tijdens het keuzegesprek bij 

bewonersbegeleider Henny Duits kunt u aangeven 

hoeveel verhuisdozen u nodig heeft. Deze 

verhuisdozen zijn ter leen. Let op dat u de 

verhuisdozen na de renovatie weer inlevert bij 

Henny. Als u deze niet inlevert wordt 2,50 euro per 

doos in rekening gebracht en verrekend met de 

verhuiskostenvergoeding.  

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnu5GO367iAhXPzaQKHQJuCm4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.kjenning.nl/blog/verhuiskostenvergoeding-niet-verschuldigd-bij-een-volledig-ingerichte-logeerwoning&psig=AOvVaw0RdmioN7wGf8_qmKRvxXcl&ust=1558600920051353
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Logeerwoning  

Voor Portaal is het belangrijk om te weten of u tijdens de renovatie van uw woning 

gebruik wilt maken van een logeerwoning. Op het draagvlakformulier kon u dit kenbaar 

maken. Op basis van het aantal bewoners die een logeerwoning nodig hebben, richt 

Portaal in de wijk logeerwoningen in. Het inrichten kost veel geld. De woningen moeten 

gestoffeerd en volledig ingericht worden. De keuze voor een logeerwoning is daardoor 

niet vrijblijvend. Er geldt een uiterste datum om de logeerwoning kosteloos af te 

zeggen: 

 

• Van Eechoudlaan 2-96  1 maart 2020 

• Van Eechoudlaan 19-133 1 mei 2020 

• Marco Pololaan 360-454 1 september 2020 

• Aziëlaan 34-128  1 januari 2021 

Zegt u de logeerwoning na deze datum af, dan brengt Portaal u 629 euro in rekening.  

De verdeling van de logeerwoningen is een puzzel waarbij zoveel mogelijk rekening 

wordt gehouden met de grootte van uw eigen woning en de verdieping waarop uw 

eigen woning ligt. Onze criteria voor passend zijn: 

 

✓ In de wijk Kanaleneiland 

✓ Hetzelfde aantal kamers 

✓ Dezelfde verdieping 

 

Dit is geen garantie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wij een logeerwoning aanbieden die 

niet op dezelfde verdieping ligt als uw eigen woning. In het renovatievoorstel staat dat 

als Portaal geen passende logeerwoning ter beschikking heeft, wij contact met u 

opnemen. U heeft dan de keuze om wel of geen logeerwoning te accepteren en zo 

nodig zelf voor tijdelijke huisvesting te zorgen. 

 

100% woonduur 

Als u bent ingeschreven bij Woningnet kunt u vanaf nu gebruik maken van de regeling 

100% woonduur. Uw wachttijd binnen de gemeente Utrecht is gelijk aan de tijd dat u in 

uw huis woont. De regeling is geldig tot aan het einde van het project. Staat u nog niet 

ingeschreven? Via www.woningnet.nl kunt u uw inschrijving regelen. Als u daarna uw 

inschrijfnummer aan ons doorgeeft, dan regelen wij de woonduur.  

Grofvuil 
Wij adviseren om enkele weken voor de 
start van de renovatie te beginnen met het 
opruimen van uw woning, tuin, balkon en 
berging. Wilt u dingen weggooien? Inwoners 
van Utrecht kunnen elke dag hun afval naar 
een afvalscheidingsstation brengen.  

Dit is gratis. Ook kunt u via telefoonnummer 

1430 of Whatsapp 06-24927665 een 

afspraak maken om maken om uw grofvuil 

gratis op te laten halen.  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). 

http://www.woningnet.nl/
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Tijdens de uitvoering van het renovatieproject zorgt Portaal in overleg met de 

Gemeente Utrecht voor containers waar u grofvuil in kunt achterlaten. Over de data 

informeren wij u nog. Wij vragen u om grofvuil niet zomaar op straat te zetten. Doet u 

dit toch, dan riskeert u een boete die handhavers van gemeente Utrecht kunnen 

opleggen. 
 

Spreekuur  

Er is twee 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 voorlopig 

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 tot 1 februari 2020 terecht bij sociaal 

projectleider Annemieke de Bruin. Na 1 februari 2020 neemt sociaal projectleider 

Ilse Houtman haar taken over.  

• 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 

eema@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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