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Beste bewoners, 

 

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de renovatie en het onderhoud 

van de woningen in de Bloemenbuurt. 

 

 

Corona en renovatie  
Portaal en aannemer VIOS zijn bezig met onderhoudswerkzaamheden aan uw woning.  

We willen alle bewoners bedanken voor hun medewerking en flexibiliteit: u had al 

overlast van de onderhoudswerkzaamheden en de beperkingen door de Coronacrisis 

kwamen daar nog bovenop. Dankzij uw medewerking zijn de werkzaamheden, 

ondanks de maatregelen, ‘gewoon’ doorgegaan. 

We verwachten dat we de komende maanden de laatste werkzaamheden kunnen 

uitvoeren. 

 

 

Bouwvakvakantie  
De bouwvakvakantie is van 3 augustus tot en met 21 augustus. In de eerste week 

voert VIOS nog wat afrondende werkzaamheden uit. Daarna begint de vakantie. Op 

maandag 24 augustus begint VIOS weer met het werk. 

 

 

Fase 1 Afgerond 
Volgens de huidige planning is VIOS half oktober klaar met de renovatie van fase 1.  

Dit betekent dat de woningen klaar zijn en er geen werkzaamheden meer verricht 

worden in uw woning. 

De werkzaamheden aan de buitenkant van de woningen lopen nog wat langer door. 

 

 

Vragen? 
Door de coronacrisis lopen dingen anders dan we gewend zijn. We houden u met 

nieuwsbrieven op de hoogte van alle ontwikkelingen. Als wij ergens mee kunnen 

helpen, neem dan contact met ons op. 

 

Ook als u vragen heeft over de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u contact met ons 

opnemen. Tijdens kantooruren met sociaal projectleider Jilko de Kleine 

of bewonersbegeleider Yvonne van der Linde. Zij zijn bereikbaar via 

telefoonnummer 088 – 767 82 25. U kunt ook een e-mail sturen naar 

projectbloemenbuurt@portaal.nl. 
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Contact 

Jilko de Kleine  

(Sociaal Projectleider)  

Tel: 088 – 767 82 25 

 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en 

wordt verspreid aan de 

bewoners van:   

Dr. Schaepmanstraat 10 t/m 

14 (even) en 13 t/m 25 

(oneven) 

Amsterdamsestraatweg 422 

t/m 454 BS (even) 

Van Eimerenstraat 1 t/m 13 

(even en oneven) 

Geraniumstraat 3 t/m 15 BS 

(oneven) 

LeoXIII straat 1 t/m 28 

(even en oneven) 

Sint Josephlaan 4 t/m 12-

BS 
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