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Eerder dit jaar zijn de werkzaamheden aan de Marco Pololaan en Aziëlaan stil 

gelegd vanwege de coronamaatregelen. De leverancier van de badkamers 

moest zijn fabriek tijdelijk sluiten en kon daardoor niet leveren. Inmiddels zijn 

we weer gestart. Daarom krijgt u van ons een nieuwe planning. 

 
Bereikbaarheid van de bewonersbegeleiders 

De bewonersbegeleiders van Portaal en aannemer Van Dillen zijn op dit moment 

alleen per mail en telefonisch bereikbaar. Hun gegevens staan onderaan deze brief. 

 

Aangepaste planning Marco Pololaan en gebruik maken van de logeerwoning 

In de bijlage van deze nieuwsbrief staat de nieuwe, aangepaste planning. 

Als u vanwege de wijzigingen geen gebruik meer wilt maken van de logeerwoning 

geeft u dit uiterlijk 1 november 2020 per mail (eema@portaal.nl) door aan de 

bewonersbegeleiders van Portaal. Als u alsnog gebruik wilt maken van een 

logeerwoning geeft u dit ook uiterlijk 1 november 2020 aan ons door.  

 

Aangepaste planning Aziëlaan en gebruik maken van de logeerwoning 

In de bijlage van deze nieuwsbrief staat de nieuwe, aangepaste planning. 

Als u vanwege de wijzigingen geen gebruik meer wilt maken van de logeerwoning 

geeft u dit uiterlijk 1 januari 2021 per mail (eema@portaal.nl) door aan de 

bewonersbegeleiders van Portaal. Als u alsnog gebruik wilt maken van een 

logeerwoning geeft u dit ook uiterlijk 1 januari 2021 aan ons door.  

 

Nieuwe tegels en frontjes uitzoeken 

Voor de keuken, badkamer en toilet mag u zelf nieuwe tegels en frontjes uitzoeken. 

Hiervoor neemt Henny Duits van Van Dillen na de bouwvakvakantie contact met u op. 

De eerste gesprekken vinden vanaf 10 augustus plaats. 

 

Contact 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

• Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Via het algemene 

nummer van Portaal 088 - 767 82 25 kunt u terecht bij Sociaal Projectleider Ilse 

Houtman.  

• Bewonersbegeleiders Horia Boucharka en Aad Visser (Portaal) zijn via 

telefoonnummer 06-57 67 65 83 te bereiken. U kunt ook een e-mail sturen naar  

eema@portaal.nl 

• Bewonersbegeleider Henny Duits (Van Dillen) is via telefoonnummer  

06-11 40 06 37 te bereiken. U kunt ook een e-mail sturen naar  

h.duits@vandillen-bouw.nl  

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? Meldt uw verzoek via de website 

www.portaal.nl Of bel 088 - 767 82 25. 
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Contact 

Horia Boucharka 

(Bewonersbegeleider) 

06- 57 67 65 83 

eema@portaal.nl 

Henny Duits 

(Bewonersbegeleider) 

06-11 40 06 37 

h.duits@vandillen-bouw.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal 

 

 

Marco Pololaan 360-454 & Aziëlaan 34-128  
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