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Met deze nieuwsbrief houden Portaal en Bébouw Midreth u, als bewoner van de 

Agaatflat, op de hoogte van renovatie van uw woning en het woongebouw.   
 
Beste bewoners,  
Ten eerste hopen wij dat deze nieuwsbrief in goede gezondheid bereikt! 
Portaal en aannemer Bebouw Midreth zijn bezig met renovatiewerkzaamheden aan uw 
woning, portiek en in hal D aan de lift. Of gaan daar binnenkort mee starten. Wij 
moeten extra maatregelen treffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. Dat doen wij volgens de richtlijn van de overheid en het RIVM. 
De afgelopen dagen hebben in het teken gestaan van het regelen van heel veel zaken 
en het met spoed organiseren van diverse oplossingen. Dit is voor nu gelukt met als 
uitgangspunt de renovatie zoveel mogelijk op een verantwoorde wijze door te laten 
gaan. 
In deze brief leggen wij de gevolgen uit van de maatregelen die wij moeten treffen.  
 
Gezondheid staat voorop 
Voorop staat de gezondheid van u en de mensen die aan en in uw woning werken. 
Daarom beperken we het contact tussen u en de medewerkers van Bebouw Midreth 
tot een minimum. Dit betekent het volgende: 
  

• De renovatiewerkzaamheden in uw woning, buitenwerkzaamheden en 
werkzaamheden in de algemene ruimten, zoals de portiek, van de complexen 
gaan zoveel mogelijk door; 

• Keuze gesprekken voor badkamer/keuken/toilet gaan wij telefonisch doen. Net 
als de warme opnames. De bewonersbegeleiders nemen hiervoor contact met 
u op. Als er een afspraak met u is ingepland wordt deze omgezet in een 
belafspraak; 

• Als u in een logeerwoning zit verandert er niks voor u. Patricia Bleij maakt met 
u afspraken over de voortgang en het uitgeven en inleveren van de sleutels; 

• De medewerkers van Bebouw Midreth die bezighouden van het herstellen van 
de zelf aangebrachte voorzieningen en schades hebben noodgedwongen 
deze werkzaamheden moeten uitstellen tot nadere orde. Werkzaamheden die 
mogelijk niet worden uitgevoerd worden op een later tijdstip uitgevoerd. 
Hierover maken de bewonersbegeleiders met u afspraken. 

• Bebouw houdt zich op dit moment enkel bezig met het uitvoeren van de 
werkzaamheden die binnen de 20 dagen vallen. Dit omdat deze 
werkzaamheden op een verantwoorden wijze uitgevoerd kunnen worden. Met 
als belangrijkste doel dat we afmaken wat we hebben opgestart. 

• Op het moment dat uw woning opgeleverd kan worden dan Levert Bebouw 
aan Portaal op. Dit zonder u als bewoner, dit conform RIVM-richtlijn. De 
woning zal op een later moment aan u opgeleverd worden. Wel willen wij u 
direct de kans geven om naar huis te gaan als bovenstaande oplevering is 
afgerond. Onze bewonersbegeleiders organiseren op een verantwoorden 
manier dat de sleutels bij u terecht komen en dat de sleutel van de 
logeerwoning ingeleverd kan worden; 

• Klushulp en het helpen bij de voorbereidingen of terugverhuizen proberen wij 
zoveel mogelijk te blijven bieden. Hierover zullen wij u telefonisch benaderen 
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wat er nodig is. Dit is echter niet mogelijk in bijzijn van de bewoner wij 
proberen hier zo slim en creatief mogelijk mee om te gaan. Wij rekenen hierbij 
op uw begrip! 

• Alle individuele bewonerszaken die geen spoed hebben registeren we zodat 
we hier later op terug kunnen komen. Onze huidige capaciteit laat dit helaas 
niet toe. Uw contactpersoon met betrekking tot een af te handelen zaak o.i.d. 
zal met u contact opnemen; 

• Onze onderhoudscentrale VOC voert enkele nog spoed reparaties uit. 

• Komt u onder geen beding naar de bouwkeet. In verband met de 

richtlijnen van het RIVM kunnen wij u helaas niet ontvangen. Als u er toch naar 
de bouwkeet komt dan zijn wij genoodzaakt om u weg te sturen. 

  
Richtlijnen Bebouw 
Om uw veiligheid te garanderen, werken medewerkers van Bebouw alleen als ze zelf 
klachtenvrij zijn. Dus zij hebben geen koorts en hoesten niet. Zij nemen ook altijd de 
juiste voorzorgsmaatregelen: handen wassen, geen handen schudden, anderhalve 
meter afstand houden en niezen in de ellenboog. 
 
U heeft zelf gezondheidsklachten: bel ons! 
Als u zelf of een van uw gezinsleden gezondheidsklachten heeft, dan voeren wij geen 
werkzaamheden in uw woning uit. Neemt u in dit geval contact op met Merlijn Meeus 
via telefoonnummer: 06-83180882. We overleggen met u welke mogelijkheden er zijn. 
Wat als u nu klachtenvrij bent, maar op een later tijdstip niet meer? Bel ons dan ook 
direct om uw situatie te bespreken. 
 
Algemene hygiëne 
Voor uw en onze gezondheid is het belangrijk dat tijdens de werkzaamheden in huis er 
tenminste 1 ruimte afsluitbaar is en u de woning schoonhoudt voor de algemene 
hygiëne. Is dit niet het geval, neemt u dan ook contact op met de bewonersbegeleider. 
  
Hoe lang gelden deze maatregelen? 
Bovenstaande maatregelen gaan in per 18 maart en zullen in ieder geval gelden tot 6 
april aanstaande. Omdat de richtlijnen en situatie dagelijks kan veranderen, informeren 
wij u over eventuele wijzigingen. Hiervoor sturen wij u persoonlijk een brief en hangen 
informatie op de prikborden in de portieken.   
 
24 Uurs nummers 
Op het moment dat er calamiteiten zijn buiten kantooruren dan kunt u onderstaande 
telefoonnummers bellen: 
Via kantoor Bebouw Midreth zijn wij bereikbaar 0297-760100 
Na kantoortijden, wordt er een bandje afgespeeld richting de firma SafeGuard. 
Die neemt de klacht aan en verwijst deze door. 
De 2 installateurs voor het werk; 

- LOK-techniek voor E en W; 24-uurs nummer; 
- 0172-612207, kiezen voor service en onderhoud. 
- Buiten werktijd zal deze naar een servicemonteur worden doorgeschakeld. 
- Hierbij de keuze tussen E en W-installatie. 
- Feenstra voor CV; 24 uurs nummer; 
- Voor storingen en alarmmeldingen 24/7 bereikbaar. 088 8455 000. 
- Bonarius, 088 - 1151313 

Belt u alstublieft alleen deze nummers als het strikt noodzakelijk is! 
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Contactpersonen & Belangrijke telefoonnummer 
Belangrijke telefoonnummers di u kunt bellen als u ergens tegenaan loopt: 
 

Wie Organisatie Contactgegevens 

Merlijn Meeus Portaal 
Sociaal Projectleider 
Algemene zaken 

Merlijn.meeus@portaal.nl 

Patricia Bleij  Portaal 
Bewonersbegeleiding en 
Logeerwoningen 

Patricia.bleij@portaal.nl 
06-13533713 

Ron Mul Portaal 
Bewonersbegeleiding 

Ron.mul@portaal.nl 
06-53148568 

Jolein Clements  Woonsupport Plus 
Bewonersbegeleiding 

j.clements@wsplus.nl 
06-28554982 
 

Frank van Leeuwen Uitvoerder Bebouw Schades, zelf 

aangebrachte 

voorzieningen en 

bouwkundige zaken: 

 

0297-760100 

agaatlaan@bebouw.nl 

Op het moment dat u een 

schade indient wilt u dan: 
- Huisnummer 
- Naam bewoner 
- Telefoonnummer 

bewoner 
- Soort schade, in 

welke kamer en 
bij voorkeur 

- Toegelicht met 
duidelijke foto’s. 

Als u de schade niet 

volledig binnen 24 uur 

meldt dan wordt deze niet 

in behandeling genomen. 
 

 
Toelichting bij bovenstaande contactpersonen 
Wij kiezen er nu bewust voor om de contactpersonen even overzichtelijk te houden dit 
omdat u dan goed weet waar u terecht moet. Deze contactpersonen kunnen in de 
toekomst uitgebreid of gewijzigd worden. Belt u ons alleen als dit strikt noodzakelijk is. 
 
Afsluitende opmerking 
Wij monitoren de situatie Op het project dagelijks en houden de mogelijke 
aangescherpte richtlijnen van het RIVM in de gaten. Uiteraard informeren wij u als er 
zaken voor u veranderen. 
Wij wensen u heel veel gezondheid in deze  
  
Vragen? 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neemt u gerust contact met mij op: 
Merlijn Meeus  
Sociaal Projectleider Portaal  
E-mail: merlijn.meeus@portaal.nl  I Telefoonnummer: 06-83180882 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Portaal en Bebouw Midreth 
 
Merlijn Meeus 
Sociaal projectleider 
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