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In totaal heeft 89% van de bewoners positief gereageerd op het voorstel. Met deze 

grote instemming zijn we heel blij. De uitvoering wordt nu verder voorbereid en de start 

is eind augustus. Uit de gesprekken kwamen een aantal vragen waar u in deze 

nieuwsbrief meer over leest. 

 

Werkzaamheden tijdens corona          

Corona heeft ook invloed op de werkwijze en de planning. We volgen in het project 

altijd de laatste richtlijnen van het RIVM. Zowel voor binnen als voor buiten. In de 

bijlage van de nieuwsbrief kunt u lezen hoe we werken en wat u kunt verwachten. Lees 

deze bijlage goed door en bewaar deze. 

 

Een aantal werkzaamheden voeren we uit in uw woning.  

- Nieuw raam met rooster aan de voorzijde 

- Plaatsen CO2- melder 

- Afkoppelen dakdoorvoeren bij de dakwerkzaamheden 

 

Hiervoor ontvangt u tijdig een dagplanning. Ook nemen we één werkdag van te voren 

telefonisch contact met u om te vragen of u of uw gezinsleden gezondheidsklachten 

hebben. Zo ja, dan maken we graag een nieuwe afspraak. Uw en onze gezondheid 

staat voorop. Bij deze nieuwsbrief is de bijlage “Contactloos Onderhoud” gevoegd over 

de werkwijze van De Variabele in deze bijzondere tijd. 

 

Vaste trap                                              

Bijna de helft van de bewoners heeft aangegeven een vaste trap te willen tegen een 

huurverhoging.  In de periode van 15 juni tot en met 30 juni komt De Variabele langs 

om te beoordelen of het technisch mogelijk is om de trap te plaatsen. Hiervoor maken 

we binnenkort een afspraak.  

 

Liever de trap in één keer betalen? Neem dan contact op met Chris van Dijkhuizen, 

projectleider bij De Variabele. 

 

Dakramen                                  

De nieuwe dakramen hebben dezelfde grootte als nu. Is uw dakraam pas vervangen of 

hersteld? De uitvoerder kijkt of uw dakraam technisch gezien aan vervanging toe is. 

Wilt u graag een groter dakraam of een extra dakraam? Dat kan. Hier zijn kosten aan 

verbonden. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Chris van Dijkhuizen. 
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is 

een uitgave van 

Portaal en aannemer 

De Variabele en wordt 

verspreid onder de 

bewoners van 

Transvaalstraat. We 

informeren u wanneer 

er nieuws is over 

renovatie in uw buurt.  
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Zolder isolatie binnenzijde 

Heeft u op dit moment isolatie aan de binnenzijde van uw zolder? Dan kunt u deze 

laten zitten.  

 

Zonnig Portaal  

Wilt u zonnepanelen op uw dak? Het is mogelijk om deze in het najaar/ eerste kwartaal 

2021 door Portaal te laten leggen. Het laten leggen is onderdeel van Zonnig Portaal 

(www.zonnigportaal.nl). U ontvangt na de zomer meer informatie over hoe u mee kunt 

doen.  We kijken of het leggen tijdens de aanpak kan gebeuren of daarna.  

 

Asbest 

De firma SGS Search komt bij u langs voor een asbest onderzoek.  Zij controleren de 

onderkant van het dak op asbest. Zij houden zich bij dit onderzoek aan de richtlijnen 

van het RIVM.  

 

In de periode van 2 t/m 16 juni voert SGS Search het onderzoek uit, zoals ook vermeld 

in de brief, die u van hun heeft ontvangen.   

 

Start renovatie vanaf 24 augustus  

Vanaf 24 augustus 2020 start de renovatie. U ontvangt uiterlijk 2 weken van te voren 

een dagplanning. Hierop staan de dagen aangegeven waarop we langskomen. Bent u 

of iemand anders namens u niet aanwezig op deze dagen, kunt u dan de sleutel 

afgeven bij de uitvoerder of bij uw buren? Laat u dit ons dan wel even weten? 

 
 

Vragen? 

Heeft u op dit moment vragen over het project? 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 eerder aangegeven interesse te hebben in de vaste trap en wilt u dit liever in 

één keer betalen? Of wilt u meer weten over de kosten van een groter of een extra 

dakraam? Neem dan contact op met Chris van Dijkhuizen, Projectleider De Variabele. 

Hij is bereikbaar via cvandijkhuizen@devariabele.nl of 0800 – 7107.  

 

 

http://www.zonnigportaal.nl/
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