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Startbijeenkomst van 3 februari is goed bezocht door 90 huishoudens 

In deze nieuwsbrief leest u de belangrijkste punten die ook bij de startbijeenkomst zijn 

verteld. U leest wanneer de werkzaamheden beginnen, dat u een huisbezoek krijgt en wie 

de contactpersonen van BAM Wonen zijn.  

 

De werkzaamheden gaan eerder van start dan verwacht 

BAM Wonen start al vanaf eind april 2020 met de eerste werkzaamheden. Dit gaat om de 

binnenwerkzaamheden, zoals vervangen van douche, toilet, keuken en het aanbrengen 

van 5 elektragroepen en de mechanische ventilatie. Het vervangen van de douche, toilet 

en keuken gebeurt alleen wanneer u daarvoor in aanmerking komt. Tijdens het 

huisbezoek hoort u hier meer over. Na de zomer start BAM met de werkzaamheden aan de 

buitenzijde van de woning. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een globale planning 

en routing van de werkzaamheden. 

 

Wij komen bij u thuis  

Tijdens dit bezoek inspecteren wij uw woning en maken ook foto’s. Verder kunt u al uw 

vragen stellen over de werkzaamheden. Meldt u het ook als u zorgen heeft, zodat we hier 

tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk rekening mee kunnen houden. Niet alles is 

mogelijk, maar wij bespreken dit graag met u. Wij bezoeken alle woningen, dus wij vragen u 

hieraan mee te werken. 

 

Heeft u al een afspraak? 

U was niet bij de startbijeenkomst? Maak dan zelf een afspraak voor het huisbezoek. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met één van onderstaande medewerkers van BAM 

Wonen. U kunt ook bij hen terecht als u na het huisbezoek nog vragen heeft. 

 

Chester Spapens 
030 630 55 35 
chester.spapens@bam.com 

 

Arnold Kalika 
030 630 55 35 
arnold.kalika@bam.com 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Als u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met 

één van onze contactpersonen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het projectteam van Portaal en BAM en de bewonerscommissie  

Februari 2020 

Inhoud 

• Startbijeenkomst 

• Planning en routing 

• Het huisbezoek 

• Contactpersonen BAM 

• Contact 

Contact 

Bep Kosse 

Bewonersbegeleider  

Portaal 

06 51 94 77 64 

Bep.kosse@portaal.nl  

 

Bewonerscommissie 

Mail: Bewonerscommissie-

waterkwartier@outlook.com 

Post: witte brievenbus 

Waterstraat 23-25 

 

Spreekuur Waterkwartier 

(voor vragen die niet over 

de renovatie gaan) 

Elke woensdag van  

13.00 – 14.30 uur bij 

Maasplein 38a 

Joop Derks 

Beheerder Portaal 

088-7678225 

 

 

Dit is een uitgave  

van Portaal. 

 

Nieuwsbrief #10 

U krijgt binnenkort 
bezoek van BAM Wonen 

 

 

Naam ontvanger 

Straatnaam 123 

1234 AB  Plaatsnaam 
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