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Update 

De plannen voor verbetering van uw 

woongebouw en woning krijgen vorm. 

Achter de schermen worden de plannen 

uitgewerkt. In voorjaar 2020 hopen wij een 

definitief renovatieplan aan u te kunnen 

voorleggen. 

 

Meedenkgroep 

Vier bewoners hebben zich opgegeven 

voor de meedenkgroep. De groep komt 

begin januari voor het eerst bij elkaar. De meedenkgroep wordt gevraagd om mee te 

denken met de plannen voor de verbetering van uw woning. Zodat we straks voor u 

een mooi plan hebben. 

 

Inloopsessies 

In  februari/maart organiseren wij voor de 

bewoners speciale inloopsessies. Tijdens 

deze sessies vertellen wij u over de plannen 

en kunt u vragen stellen. De sessies vinden 

plaats in de leegstaande proefwoning aan 

de Prof. Lorentzlaan 151. Wij gaan de 

bewoners per portiek uitnodigen. In 

januari/februari ontvangt u de uitnodiging per 

brief. 

 

Planning 

In februari/ maart bent u welkom tijdens een inloopsessie. Daar krijgt u tekst en uitleg 

over de renovatieplannen. Daarna komt de bewonersbegeleider bij u langs om verdere 

vragen te beantwoorden. 

 

Proefwoning 

Aan de Prof. Lorentzlaan 151 wordt een proefwoning gemaakt. In deze woning kunt u 

straks zien wat er gaat veranderen. Bouwonderneming Veeneman gaat vanaf januari 

werkzaamheden uitvoeren in deze woning. 
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Astrid Kuiken 

Bewonersbegeleider 

van Portaal 

0318 - 89 89 11 

(niet op maandag) 

lorentzlaan@portaal.nl 

 

Cindy Dijkerman 

Bewonersconsulent 

van Bouwonderneming 

Veeneman 

06 - 823 053 99 

c.dijkerman@veenemanbouw.nl 
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Vragen? 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Of andere vragen over dit 

project? Neemt u dan tijdens kantooruren contact op met sociaal projectleider Jilko de 

Kleine of bewonersbegeleider Astrid Kuiken (niet op maandag). Zij zijn bereikbaar via 

telefoonnummer  088 - 767 82 25. Mailen kan ook naar lorentzlaan@portaal.nl. 

 

Voor klachten over uw woning, een reparatieverzoek of woonomgeving kunt u contact 

opnemen met de klantenservice van Portaal via telefoonnummer: 088 - 767 82 25. 

 

 

 

 

Wij wensen u namens Portaal en 
Bouwonderneming Veeneman fijne 
feestdagen en een gezond en 
gelukkig 2020 toe. 
 

 

 

 

 

 

 


