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Hierbij alweer de 3e nieuwsbrief over de voorbereiding van de renovatie aan de 
Lorentzlaan en Simon Stevinlaan. Veel leesplezier. 
 
Update 
De technische plannen zijn min of meer gereed. Half maart ontvangt u een uitnodiging 
voor de bezichtiging van de voorbeeldwoning aan de Professor Lorentzlaan 151. Hier 
kunt u zien wat er aan de woning is verbeterd en krijgt u tekst en uitleg over het 
renovatieplan. In de periode daarna komt de bewonersbegeleider persoonlijk bij u 
langs om het renovatie voorstel met u door te nemen, te vertellen wat de renovatie 
voor u betekend en uw vragen te beantwoorden. 
 
Voorbeeldwoning 
Aannemer Veeneman heeft in de proefwoning diverse aanpassingen gedaan. Zo zijn 
de keuken, badkamer en het toilet vernieuwd en is er overal modern dubbelglas 
(HR++) in de kozijnen gekomen. De voordeur is vervangen, net als de koppelingen van 
het leidingwerk en de radiatoren. Er is mechanische ventilatie aangebracht die 
reageert op de hoeveelheid CO2 in de woning en dus automatisch de lucht ververst als 
het nodig is. Ook zijn er een rookmelder en videofoon geplaatst, is de elektrische 
groepenkast gemoderniseerd en is de omvormer van de zonnepanalen in de meterkast 
geplaatst. Er is dus heel wat te zien! 
 
Zonnepanelen 
Ook krijgt elke woning 4 zonnepanelen op het dak. Zo dragen wij allemaal een stukje 
bij aan een betere toekomst. 
 
Website 
Via portaal.nl/lorentz of portaal.nl/stevin kunt u de nieuwsbrieven terug lezen. Hier kunt 
u binnenkort ook de verslagen van de bijeenkomsten van de meedenkgroep lezen. 
 
Meedenkgroep 
De meedenkgroep is gestart en is twee keer bij elkaar gekomen. In de meedenkgroep 
bespreken we de technische en sociale plannen. Via de borden in de portieken laat de 
meedenkgroep nog weten hoe ze bereikbaar zijn. 
 

Flora en Fauna 
In de wijk (Plesmanstraat) zijn er op verschillende plaatsen 
vleermuizenkasten opgehangen. Deze kasten zorgen er voor 
dat de beschermde dieren voor en tijdens de 
renovatiewerkzaamheden een veilig onderkomen hebben. 
Vleermuizen zijn een beschermde diersoort.  
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Plan voor de entrees 
De bestaande entrees zijn donker 
en niet uitnodigend. De ruimte is 
beperkt. Het plan is om meer 
ruimte te maken, dit doen we met 
een uitbouw. Dit zorgt voor een 
moderne uitstraling en de 
mogelijkheid om de hellingbaan 
naar de bergingen aan te passen. 
De paneelvlakken van het portiek 
willen we van boven naar beneden 
vervangen door glas. Door het 
kleur- en materiaalgebruik in de 
trappenhuizen ontstaat een lichte 
en heldere ruimte. Ook de trappen zelf worden opgefrist. Zo wordt het prettig 
binnenkomen in uw portiek. 
 
Gasvoorziening 
In dit plan willen we een deel van de energie al duurzaam gaan opwekken. De centrale 
ketelhuizen in uw complex die uw woning voorzien van warmte, blijven nog minimaal 
10 jaar in gebruik. Portaal is voor een overgang naar 100% elektra afhankelijk van 
toekomstige ontwikkelingen bij de distributeur (Stedin) en de politiek. Dit houdt in dat 
we voor uw woning nog niet van het gas af gaan.  

 

 

 


