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Sinds het halen van draagvlak is de voorbereiding in volle gang. In deze nieuwsbrief 
leest u over de start in augustus.  

 

Planning 

De startdatum van de werkzaamheden komt steeds dichterbij. We begrijpen dat u graag 

wilt weten wanneer we beginnen. In deze tabel ziet u voor blok 1 t/m 4 in welke tijd we 

bij u in de straat werken. De planning voor de blokken 5t/m 12 ontvangt u zo spoedig 

mogelijk. 

 

Blok Huisnummers Data werkzaamheden 

Blok 1 57 t/m 55  20 augustus t/m 2 september 

Blok 2 48 t/m 38 27 augustus t/m 24 september 

Blok 3 53 t/m 49 21 september t/m 7 oktober 

Blok 4 47 t/m 37 1 oktober t/m 29 oktober 

Blok 5 t/m 12 36 t/m 1 Eind oktober t/m half april 

 

In deze periode doen wij het volgende: 

 Aanbrengen nieuw dakpakket 

 Vervangen bestaande dakramen 

 Vervangen dakbedekking bergingen 

 Spouwisolatie 

 Raam in woonkamer vervangen inclusief ventilatierooster 

 Voegwerk gedeeltelijk vervangen 

 Repareren en schilderen betonranden boven slaapkamerramen 

 Mechanische ventilatiesysteem uitbreiden door CO2 sensoren aan te brengen 

 
Wat verwachten wij van u als bewoner? 

U ontvangt 2 weken vooraf aan de start van de werkzaamheden in uw woning de 

dagplanning. Wanneer de steigers worden geplaatst ontvangt u hierover apart bericht. 

Als we gaan beginnen met de werkzaamheden hebben we voldoende vrije werkruimte 

nodig om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Zorgt u ervoor dat:  

 Alle spullen van de gevel weggehaald zijn 

 1,5 meter van de gevel vrij is van spullen. Dit is nodig voor het plaatsen van de 

steigers.  

 Uw hal leeg is. 

 Uw huisdieren door uzelf veilig weggehouden worden van de werkzaamheden. 
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Bouwplaats inrichting 
Tijdens de renovatie plaatst De Variabele een toiletunit, een schaftunit en enkele 
containers in uw wijk. Op onderstaande kaart ziet u waar deze komen. Dit is dezelfde 
plek als vorig jaar. 

 

 

Vaste trap 

Is de vaste trap bij u mogelijk? U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging van 

Portaal. In december ontvangt u hierover meer informatie van De Variabele. 

De vaste trappen worden vanaf begin januari geplaatst.   

 

Asbest inventarisatie  

De asbest inventarisaties zijn bij iedereen afgerond. Er is geen asbest aangetroffen.   

 

Renovatie en Corona-virus  

We zijn erg blij dat we kunnen doorwerken, ondanks de coronacrisis. Dat doen we veilig 

en samen met u volgens de laatste richtlijnen van het RIVM. We vermijden zoveel 

mogelijk fysiek contact en letten op de hygiëneregels, zoals handen desinfecteren en 

1,5 meter afstand houden. Bij afspraken bij u thuis informeren we een dag van tevoren 

naar de gezondheidstoestand van u en uw gezinsleden. Heeft u geen symptomen zoals 

verkoudheid, hoesten, niezen en dergelijke, dan kan de afspraak doorgaan. Heeft u wel 

deze verschijnselen, dan maken we een andere afspraak.  

U heeft onlangs een flyer ontvangen waarop u leest u hoe De Variabele veilig werkt in 

deze coronatijd. 

 
Vragen? 
Heeft u vragen over aan Portaal voor de renovatie? Bijvoorbeeld over uw persoonlijke 
situatie waar u met Portaal over wilt praten? Neem gerust contact op met Elles 
Witsiers, Bewonersbegeleider bij Portaal. U kunt haar bereiken via  
 0800 – 767 82 25. Belt u mobiel? Dan kunt u bellen naar 0318 – 89 89 89. 
 
 
Heeft u straks vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact 
opnemen met Cees Verhoeven, uitvoerder De Variabele. Tijdens 
de werkzaamheden is hij uw aanspreekpunt op de bouwplaats. Hij 
is vanaf eind augustus bereikbaar op  
 06-51 11 76 92 
 
 
Reparatieverzoeken 

Heeft u een klacht over uw woning of een reparatieverzoek? Neemt u dan zoals 

gebruikelijk contact op met onze klantenservice. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via: 

0800 - 767 82 25. U kunt uw klacht of reparatie ook melden via onze website: 

www.portaal.nl. 


