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Colofon
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van Portaal en
aannemer De Variabele
en wordt verspreid onder
de bewoners van DinkelDommel- en Oscar
Carréstraat. We
informeren u wanneer er
nieuws is over renovatie
in uw buurt.

Nijmegen Dinkel-, Dommel- en
Oscar Carréstraat

In januari ontving u het renovatievoorstel van ons. Afgelopen maanden heeft De
Variabele alle woningen bezocht. Tijd voor een update.

Inloop 4 februari
Op dinsdag 4 februari was er een inloop in de Biezantijn. Bij deze inloop kon u, als
bewoner, onder het genot van een kopje koffie en een koekje, zien welke materialen er
komen. Ook kon u alvast een kijkje nemen voor de keuzemogelijkheden voor de tegels
en heeft u vragen kunnen stellen. We vonden het fijn dat er zoveel bewoners zijn
gekomen.
Huisbezoeken
Inmiddels zijn alle huisbezoeken afgerond. We hebben alle bewoners bezocht. De
Variabele is overal goed ontvangen. We weten dat er veel mensen bij u binnen zijn
geweest, dat maakt de gastvrijheid extra bijzonder. Bedankt.
Tijdens deze huisbezoeken hebben we ook bekeken welke keukens/douches en
toiletten er aan vervanging toe zijn. Deze lijst wordt besproken met Portaal. U ontvangt
binnenkort een bericht als u in aanmerking komt voor vervanging van één van deze
ruimtes.
Akkoordverklaringen
We zijn blij dat 83% van de bewoners voor het renovatievoorstel heeft gestemd.
Iedereen heeft een brief hierover ontvangen.
Corona-virus
We werken door volgens de richtlijnen van RIVM. We vermijden zoveel mogelijk fysiek
contact met elkaar. Hiervoor hanteren we hygiëneregels en houden we 1,5
meter afstand. Bij afspraken bij bewoners thuis informeren we een dag
van tevoren of u en / of uw gezinsleden symptomen als verkoudheid,
hoesten, niezen of dergelijke vertoont. Is dit niet het geval, dan kan de
afspraak doorgaan. Is dit wel zo, dan maken we graag een nieuwe
afspraak ná 6 april.

Inmeten kozijnen
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Uw woning krijgt nieuwe kunststof kozijnen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de
kozijnen van alle woningen worden ingemeten. Ruth neemt in de maand april contact
met u op om een afspraak met deze kozijnleverancier in te plannen. We vragen uw
medewerking om dan alle ramen goed bereikbaar te hebben, zodat we deze goed
kunnen inmeten.
Voordeur
Bij de huisbezoeken is de vraag gesteld of al bekend was welke voordeur er wordt
geplaatst en welke kleur de voordeur krijgt.
Hier kunnen we nog geen uitsluitsel over geven. We wachten op de goedkeuring van
de gemeente. Zodra we zekerheid hebben over de voordeur laten wij dat u uiteraard
meteen weten.
Start werkzaamheden
In juni van dit jaar staat het plaatsen
van de opslagcontainers, de
inrichting van de bouwplaats en
dergelijke gepland. Deze plaatsen
we op een plek die zo min mogelijk
overlast geeft voor u als bewoner.
We zijn hierover nog in overleg met
de gemeente. Dit is onder
voorbehoud van ontvangst van de
vergunning en de geldende
richtlijnen van het RIVM.
Als er een woning vrijkomt, dan houden we deze vrij. Deze woning zetten we dan in als
projectwoning.

Vragen?
Heeft u op dit moment vragen? Neem dan gerust contact op met Bep Kosse.
U kunt haar bereiken via 06 - 51 94 77 64 of per mail bep.kosse@portaal.nl.
Bep is met vakantie van 16-3 t/m 8-4 dus dan is ze niet bereikbaar.
In deze periode kunt u contact opnemen met Ruth Ebisch, bewonersbegeleider van De
Variabele.
U kunt haar bereiken via 06 510 915 11 of per mail rebisch@devariabele.nl.
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