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Met onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de plannen voor uw woning en 

de buurt. In deze brief vertellen we u over: 

 

• de plannen voor de renovatie aan uw woning 

• sociaal renoveren 

• onderzoek van de Universiteit Utrecht 

 

Plannen renovatie 
Portaal en BAM werken aan het verbeterplan voor uw woning. We verwachten dat het 

plan aankomend najaar definitief is.  

Voordat we kunnen beginnen met de renovatie van uw woning, moet 70% van de 

bewoners van de Nigerdreef instemmen met de plannen (‘draagvlak ophalen’). Eerst 

gaan we u nog uitgebreid laten zien wat we gaan doen. In het najaar mogen alle 

bewoners dan over de plannen stemmen. Als minimaal 70% van de bewoners ‘ja’ zegt, 

mogen wij de renovatie uitvoeren en beginnen we met de voorbereidingen. We 

verwachten dan in voorjaar van 2021 met het werk te beginnen. 

Sociaal renoveren 

Rondom de renovatie gaan we verder dan alleen uw woning te verbeteren. Vóór en 

tijdens de werkzaamheden kunt u ondersteuning en hulp 

krijgen op het gebied van gezondheid, geld, opleiding en 

werk en andere ondersteuningsvragen. We noemen dat 

‘Sociaal Renoveren’. De gemeente Utrecht, DOCK,  

Buurtteam, Wijkbureau Veiligheid, ROC, Hogeschool 

Utrecht en Portaal werken hierin samen. Deze 

samenwerking valt onder de wijkaanpak ‘Samen voor Overvecht’. De Nigerdreef is de 

eerste flat waar we op deze manier gaan werken. Wij willen dit graag zo doen, omdat 

wij denken op deze manier bewoners van Nigerdreef verder te kunnen helpen met hun 

vragen. 

 

Bovenstaande organisaties staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u 

verder te helpen. U hoeft hier zelf niks voor te doen, u wordt benaderd. Met sociaal 

renoveren willen wij proberen u verder te helpen dan alleen het verbeteren van uw 

woning. 
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Start sociaal renoveren 

Vanaf midden juni wordt u gebeld door het Centrum voor Woononderzoek. Zij 

bespreken met u een aantal onderwerpen: 

• voor Portaal: waarover bent u meer of minder tevreden met betrekking tot uw 
flat? 

• voor de universiteit Utrecht en UMC: een aantal vragen over uw gezondheid; 

• voor gemeente Utrecht: of zij wat kan betekenen op het gebied van hulp bij 
geldzorgen of het zoeken naar werk 

 

Ook kunt een afspraak maken met een sociaal makelaar van wijkwelzijnsorganisatie 

DOCK.  Dit om verder met u in gesprek te gaan over wat voor u belangrijk is. 

 

Onderzoek naar renoveren en gezondheid: werkt u mee?  

Sociaal Renoveren is nieuw, we willen weten of het werkt. Daarom gaan UMC Utrecht 

en de Universiteit Utrecht onderzoeken of het renoveren van de flat invloed heeft op de 

gezondheid van de bewoners. 

 

 

 

 

 

We doen dit onderzoek – zoals hierboven genoemd - per telefoon. Uw deelname aan 

het onderzoek is vrijwillig. Of u mee wilt doen of niet, heeft geen invloed op het 

verbeteren van uw flat. U vindt in de bijgevoegde brief meer uitleg over het onderzoek.  

 

Andere belangrijke vragen 

Ná de vragen voor het onderzoek van de Universiteit, stelt het Centrum van 

Woononderzoek u nog andere belangrijke vragen. Die gaan over uw woning en 

situatie.  

 

Als u aangeeft dat u zorgen heeft over geld, werk of gezondheid, kunnen we gelijk een 

afspraak maken met DOCK of de gemeente om u verder te helpen. Bij het onderzoek 

letten we natuurlijk op uw privacy. We gebruiken uw gegevens niet voor andere zaken. 

 
Wilt u meer weten? 

Als u meer wilt weten over sociaal renoveren, het onderzoek van de universiteit of over 

het verbeterplan van uw woning, dan kunt u langskomen op het spreekuur. We zijn 

iedere woensdag van 14.00 uur tot 15.00 uur aanwezig in de projectwoning op de 

Nigerdreef 177. Wilt u vooraf melden dat u langskomt? Dat kan via 

nigerdreef@portaal.nl. Onze sociaal projectleider, Danny Mooren gaat graag met u in 

gesprek. Hij is bereikbaar op 06-82714764. 
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