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Op woensdag 6 mei gaat BAM Wonen starten met de binnen werkzaamheden. De 

bewoners waar we het eerst starten worden nu ingelicht hoe alles te werk gaat. 

Uiteraard houdt BAM Wonen rekening met de regels van het RIVM vanwege het 

Coronavirus. Verder komen in de wijk op twee plekken huismussentillen. In deze 

nieuwsbrief leest u hier meer over. 

 

We starten met de binnen werkzaamheden in de Waterstraat op 6 mei 

We beginnen volgens de besproken routing in de Waterstraat bij de ster. Zie de routing 

in de bijlage. De werkzaamheden in de woning bestaan uit: 

• Het aanbrengen van de mechanische ventilatie. Deze wordt nog niet aangesloten. 

Dat gebeurt als de werkzaamheden buiten klaar zijn. 

• Vernieuwen van de meterkast als dit nodig is (6 groepen).  

• Aanbrengen van rookmelders aanbrengen 

• Vervangen van CV ketel als hij aan vervanging toe is. 

• Vervangen badkamer, keuken, toilet voor wie in aanmerking komt. 

 

Bij het startgesprek ongeveer 3 weken voor de werkzaamheden leggen wij u alles nog 

een keer uit. We voeren de bouwwerkzaamheden volgens planning uit. Dit kan 

veranderen wanneer iemand ziek wordt of de richtlijn van de overheid verandert. Dan 

moeten we de planning aanpassen. Hierover informeren wij u tijdig.  

 

Hoe werkt BAM tijdens de coronacrisis?  

Voorop staat de gezondheid van u en de mensen die 

aan en in uw woning werken. Om uw veiligheid te 

garanderen, werken medewerkers van BAM Wonen 

alleen als ze zelf klachtenvrij zijn. 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 BAM Wonen via 

telefoonnummer 030-630 55 35. 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. 

 

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 uw en onze 

hygiëne. Heeft u hier vragen over? Neemt u dan ook contact op. 

 

 

 

 

april 2020 

Inhoud 

• Start 6 mei 

• Hoe werkt BAM? 

• Maatregelen Corona 

• Tijdelijke faciliteiten 

• Flora en Fauna  

• Contact 

Overige contact personen 

Bewonerscommissie 

Mail: Bewonerscommissie-

waterkwartier@outlook.com 

Post: witte brievenbus 

Waterstraat 23-25 

 

Beheerder Portaal 

Spreekuur Waterkwartier 

(voor vragen die niet over de 

renovatie gaan) 

Elke woensdag van  

13.00 – 14.30 uur 

Joop Derks 

06 51156212 

 

Dit is een uitgave van Portaal 

en BAM Wonen over de 

renovatie in de Berkelstraat 1 

t/m 39 en 41 t/m 47, 

Industrieweg 2 t/m 44, 

Niersstraat 49 t/m 85, 

Reggestraat 1 t/m 46, 

Rivierstraat 123 t/m 155, 

Schipbeekstraat 1 t/m 44 

(behalve 43) en Waterstraat 7 

t/m 45. 

Nieuwsbrief #12 

We gaan beginnen! Start  
werkzaamheden in de 
woningen vanaf 6 mei 

 

mailto:Bewonerscommissie-waterkwartier@outlook.com
mailto:Bewonerscommissie-waterkwartier@outlook.com


 

2 van 2 

Nieuwsbrief Portaal 

www.portaal.nl 

Tijdelijke faciliteiten als uw keuken of badkamer worden vervangen 

Wanneer wij uw keuken vervangen, krijgt u een tijdelijke kookoplossing. U kunt het 

toilet zoveel mogelijk blijven gebruiken. Het vervangen van de toiletpot duurt ongeveer 

een dagdeel, in overleg met werklieden kunt u in de tussentijd altijd gebruik maken van 

het toilet.  

 

Als uw badkamer wordt vervangen, dan krijgt u de sleutel van een badkamer in een 

lege woning. Hier kunt u met uw gezin douchen. Alleen uw gezin maakt dan gebruik 

van deze badkamer. Na afloop maakt een professioneel schoonmaakbedrijf de 

badkamer schoon, voordat een nieuw gezin gebruik gaat maken van de badkamer. 

BAM Wonen vertelt u hier meer over. 

 

Let op! De antwoordbrieven voor badkamer, keuken en toilet moeten in de brievenbus 

van Reggestraat 18, niet in de brievenbus van de bewonerscommissie 

 

Flora en Fauna maatregelen: huismussentillen 

Wij zijn verplicht om flora en fauna maatregelen 

te nemen, voor onder andere de huismussen die 

in uw wijk leven. Hiervoor gaan wij in april op het 

grasveld naast het appartementencomplex op de 

Niersstraat huismussen tillen neerzetten. Dit 

gebeurt ook op de grasstrook op de Rivierstraat. 

De huismussen tillen blijven ongeveer 2 jaar 

staan. 

 

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 van BAM Wonen: 

 

 

Chester Spapens 

030 630 55 35 

chester.spapens@bam.com 

 

Arnold Kalika 

030 630 55 35 

arnold.kalika@bam.com 

 

 

Wilt u iemand van Portaal spreken? Neem u dan contact op met: 

Bep Kosse 

Bewonersbegeleider Portaal 

06 51 94 77 64 

Bep.kosse@portaal.nl  

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het projectteam van Portaal en BAM Wonen en de bewonerscommissie  
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