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Welkom thuis

Als uw woning  
wordt gesloopt…
U krijgt bericht dat we uw woning willen
slopen om een nieuw huis terug te bouwen. 
Hoe gaat u hier mee om? En wat doet Portaal? 
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Renoveren in 
coronatijd
Het is goed wonen in De Vijverhorst, maar 
midden in de coronacrisis is het een komen 
en gaan van werklieden.
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Mike Bakker, één van de organisatoren van 

de opruimdag in de Arnhemse wijk Geitenkamp

90 jaar en dan 
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verhuizen. Toch is het haar gelukt en gingen 
wij bij mevrouw Zandbergen op de koffie.
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Ruim een half jaar zijn we er nu met zijn 
allen al zoet mee: de coronacrisis. Ook een 
tweede golf is ons niet bespaard gebleven. 
Deze crisis raakt ons allemaal. Bijna iedereen 
kent wel iemand in zijn of haar omgeving 
die corona heeft of heeft gehad. Misschien 
bent u zelf wel ziek geweest, of bent u zelfs 
naasten verloren. In dat geval wens ik u 
extra veel sterkte. 

Kijkje in de keuken
Het voornaamste voor ons allemaal is nu: 
gezond blijven. Tegelijkertijd hebben we 
allemaal te maken met veel uitdagingen. 
Dat geldt ook voor onze medewerkers. 
Maar dat betekent niet dat we stoppen 
met waar we mee bezig zijn. Integendeel. 
Want daar is wonen veel te belangrijk voor. 
In deze Post van Portaal geven we u een 
kijkje in de keuken bij ons en bij een paar 
van onze bewoners. 

Blijf er niet mee rondlopen
Dat de coronacrisis ook veel financiële 
gevolgen heeft, is duidelijk. Velen raken 
hun baan kwijt en de rekeningen op tijd 
kunnen betalen is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Weet u niet zeker of u uw 
huur nog kunt betalen? Blijf daar vooral niet 
mee rondlopen, maar neem contact met 
ons op. Samen gaan we op zoek naar een 
passende oplossing voor uw persoonlijke 
situatie. Op de achterkant van deze Post ziet 
u hoe u contact met ons kunt opnemen. 

Tot slot een dankjewel
Deze tijd vraagt veel van u en van ons. We 
doen er alles aan om u ook in deze tijden zo 
goed mogelijk van dienst te zijn. We merken 
dat er veel begrip bij u is. Begrip voor het 
feit dat u soms wat langer op ons moet 
wachten. En begrip voor onze medewerkers 
die u vragen een mondkapje te dragen als 
ze bij u over de vloer komen. Het is allemaal 
niet niks, dat realiseren wij ons ook. Dus 
mijn oprechte dank voor uw begrip. 

Ik wens u veel gezondheid en veel 
leesplezier. Op naar betere tijden!

Hartelijke groet,

Dirk Jan van der Zeep
Voorzitter Raad van Bestuur

Al vijftien jaar vragen we onze huurders 
naar hun mening over allerlei onderwer-
pen   die te maken hebben met wonen en 
huren bij Portaal. Dit doen we online met 
de leden van ons PortaalPanel. De tips 
en suggesties gebruiken we om onze 
diensten en service te verbeteren of om 
nieuwe plannen te toetsen. Deze input 
geeft ons veel inzicht en helpt ons om 
de juiste keuzes te maken. 

Als u meedoet, krijgt u een paar keer 
per jaar een online vragenlijst over onze 
dienstverlening, producten of het beleid. 
Bijvoorbeeld over onze website, onze 
klantenservice, het onderhoudsabonne-
ment en nog veel meer. De resultaten 
van de laatste onderzoeken vindt u op 
onze website. 

Waarom lid worden van het  
PortaalPanel?
•  U geeft vanaf uw eigen computer,  

tablet of smartphone uw mening;
•  U bepaalt zelf of u mee wilt doen;
• U blijft anoniem;
Op onze website ziet u altijd de  
resultaten van het onderzoek.

Bent u nieuwsgierig en wilt u lid  
worden? Kijk dan op www.portaal.nl/
portaalpanel. Wij hopen dat u mee doet! 
Per huis kan één persoon zich inschrijven.

Doet u mee in 
ons PortaalPanel?

Beste bewoner,

http://www.portaal.nl/portaalpanel
http://www.portaal.nl/portaalpanel
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Er wordt veel gesleept met 
oude spullen, buurmannen 
snoeien samen een boom en 
verderop trekken de mannen 
van Bij-da een schutting recht. 
Bij de koffiekraam staan een 
paar buren met elkaar te 
keuvelen. Regelmatig klinkt een 
schaterlach. Nog vaker klinkt: 
“Heb je hulp nodig? Ik help je  
wel even!” 

Olievlek
Twee keer per jaar zie je een 
dergelijk tafereel in vijf straten 
van de Geitenkamp. Het initiatief 
begon enkele jaren geleden in de 

P.J. Troelstrastraat. Organisator 
Wim vertelt: “De eerste keren 
waren geslaagd. Je leert je buren 
kennen, het is gezellig en de 
straat knapt ervan op.” 
Dat bleef niet onopgemerkt. 
De buren uit de Dr. Bosstraat, 
Hugenholtzstraat, Druckerstraat 
en de Kerkdijkstraat sloten al snel 
aan. Nu coördineren Wim Harms, 
Mike Bakker en Jacqueline 
Daams de dag samen. Alle vijf 
straten ruimen tegelijk op. 

Wat is het geheim?
De opruimdagen zijn in alle 
straten een succes. Wim weet 
wel waarom. “Wij organiseren 
dit zelf. We krijgen wel hulp 
van organisaties, zoals Portaal, 
maar deze dag is echt van de 
bewoners”, vertelt hij vol passie. 
Hij hoopt dat omliggende 
straten ook enthousiast raken 
en volgend jaar meedoen. Mike 
is al even enthousiast. “Wij zijn 
geen ‘ghetto’, maar een fijne 
straat. Je bent hier nooit alleen, 
tenzij je alleen wilt zijn. We zijn 
er voor elkaar. Dat blijkt vandaag 
maar weer.” Ondertussen laadt 

hij een kruiwagen vol met groen 
en gooit het op een aanhanger. 
Aan het eind van de dag zit de 
grote container vol grofvuil. Het 
busje met aanhanger is af en aan 
gereden. De buurtbewoners zijn 
moe, maar voldaan. En de straat? 
Die ziet er weer uit om door een 
ringetje te halen. 

‘Je leert je buren 
kennen en de straat 
knapt ervan op’

Een handje meehelpen

Wij zijn trots op dit soort 
mooie initiatieven en de 
mensen die daar aan 
meedoen. Omdat het de 
kracht van een wijk laat 
zien. Daarom helpen wij 
op zo’n dag graag een 
handje mee, samen met 
het wijkteam van de 
gemeente Arnhem en 
collega woningcorporatie 
Volkshuisvesting. 
Bijvoorbeeld door de 
containers te sponsoren 
en de organisatoren in 
het zonnetje te zetten. 

De kracht van 
een wijk
Steeds vaker wordt een deel van de 
Arnhemse wijk Geitenkamp bestempeld 
als achterstandswijk of zelfs ‘ghetto’. 
Maar de bewoners zijn het daar niet 
mee eens. Het raakt ze. En daarom laten 
zij graag zien dat het in hun straat juist 
draait om saamhorigheid. Bijvoorbeeld 
door samen op te ruimen. Zo ook op de 
eerste zaterdag van oktober. 

Veel bewoners doen mee aan de opruimdag

Wim Harms is één van de organisatoren
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Het voormalige gemeentehuis van 
Nieuwegein was voor ons dé kans 
om een permanent ‘gemengd wonen 
project’ op te starten. Het bleek mogelijk 
én haalbaar om dit om te bouwen tot 
circa 250 woningen. Inmiddels zijn we 
na twee jaar verbouwen bijna klaar. 
Een groot deel van de nieuwe huurders 
woont er al. Eind dit jaar nemen de 
laatste bewoners hun intrek in dit fraaie 
appartementencomplex.

Een mooie mix
De woningen zijn vooral bedoeld voor 
starters (denk aan huisverlaters) of 
spoedzoekers (denk aan recent gescheiden 
mensen). Mensen die vaak moeilijk een 
woning kunnen vinden bijvoorbeeld 
vanwege een te korte inschrijftijd bij 
WoningNet. Ongeveer één derde van de 
woningen is beschikbaar voor statushouders 
en mensen met een psychische kwetsbaar-
heid. Zij worden begeleid naar zelfstandig 

wonen. Deze vorm van samen leven is 
op andere plekken succesvol gebleken. 
Bijvoorbeeld Majella Wonen, aan de Thomas 
à Kempisweg in Utrecht. Hier hebben wij 
goede ervaring met deze mix van bewoners. 

Meanderpark: een mooi 
voorbeeld van gemengd wonen
Een transformatie van een leegstaand kantoor tot een gebouw met 250 sociale 
huurwoningen. Wij doen het. Het gaat om 1-, 2- en 3-kamerappartementen, ideaal 
voor starters! Hier woont een mix van mensen die lichte begeleiding nodig hebben en 
mensen die in staat zijn de eerste groep te ondersteunen. Dit doen ze door te fungeren 
als vraagbaak, netwerk en steun. Want… in Meanderpark kijk je naar elkaar om.

‘In Meanderpark woon je 
op jezelf, maar kijk je wel 
naar elkaar om’
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Samen wonen
Bewoners zetten zich in voor het beheer 
van het gebouw, de woonomgeving en voor 
elkaar. Hiervoor is een woonvereniging 
opgezet. Naast een gemeenschappelijke 
binnenruimte zijn er tussen de gebouwen 
verschillende groene ontmoetingsplekken. 
In Meanderpark woon je op jezelf, maar kijk 
je wel naar elkaar om.

Lage energierekening
Alle appartementen zijn energiezuinig. 
Ze zijn gasloos, hebben vloerverwarming 
en een eigen warmtepomp. Voor elke 
woning zijn er op het dak zes zonnepanelen 
geplaatst. Deze panelen zorgen voor 50 tot 
75% van de energiebehoefte. 

 Annemiek Huitema, bewoonster en 
actief in de woonvereniging
“Hoi! Mijn naam is Annemiek, 28 jaar en 
ik woon sinds een paar maanden in 
Meanderpark. Het is anders wonen dan 
in een gewoon appartement. Hier woon 
je bijvoorbeeld naast mensen die een 
tijdje dakloos zijn geweest.  
Of je buurman of buurvrouw is via Stichting 
Vluchtelingenwerk binnengekomen. 
Het is mooi om zoveel verschillende 
achtergronden bij elkaar te zien. Je leert 
van elkaar. En welke achtergrond je ook 

hebt, je staat voor elkaar klaar. Dat maakt 
het wonen hier zo bijzonder. Binnen de 
bewonersvereniging ben ik actief voor de 
zogenaamde ‘gangmakers’. Elke gang heeft 
er eentje. We zorgen ervoor dat de gang 
een beetje levendig blijft. Maar we proberen 
ook een beetje in de gaten te houden hoe 
het met iedereen gaat. We hebben budget 
van Portaal om de gemeenschappelijke 
ruimtes leuk te kunnen aankleden. Ook houd 
ik me bezig met de toelatingscommissie. 
We zoeken voor Meanderpark mensen die 
iets kunnen toevoegen voor dit project.
Vanwege corona is het nu wel écht lastiger 
om iets te organiseren met de bewoners. 
Maar we doen ons best elkaar beter te 

leren kennen. Zo is er binnenkort een taart-
momentje-in-de-deurpost en een online 
pubquiz. We hebben in ieder geval genoeg 
plannen voor leuke evenementen klaar 
liggen. Het gaat er immers om dat iedereen 
zich hier thuis voelt.”

 Ids Breeuwsma, adviseur leefomgeving 
van Portaal
“Samen met heel veel collega’s heb ik de 
samenwerking met gemeente Nieuwegein, 
Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein, 
stichting de Tussenvoorziening en Lister 
georganiseerd. Intussen hebben we ook 

 

de woonvereniging opgestart. Deze 
actieve bewoners worden ondersteund 
door een communitycoach, die we tijdelijk 
hiervoor inhuren. Ook organiseren we de 
informatiebijeenkomsten en de gesprekken 
voor kandidaat-huurders, samen met 
veel collega’s. Afgelopen voorjaar hebben 
we ook twee beheerders aangenomen. 
Deze nieuwe collega’s zijn inmiddels 
goed bekend bij Meanderpark. Half 
november tekenen we met alle partners 
de samenwerkingsovereenkomst voor 
Meanderpark. Het was best een hele 
intensieve maar superleuke periode. 
Met het tekenen van de overeenkomst 
stopt mijn rol in de opbouw van deze 
bijzondere plek.”

Wilt u meer weten over Meanderpark 
of andere ‘gemengd wonen’ projecten? 
Kijk dan op www.portaal.nl/over-ons/
inclusieve-buurten.

Annemiek Huitema

‘Welke achtergrond je 
ook hebt, je staat voor 
elkaar klaar’

‘Het was een intensieve 
maar superleuke periode’

Ids Breeuwsma, Erik Patist, Maurice Wouters

http://www.portaal.nl/over-ons/inclusieve-buurten
http://www.portaal.nl/over-ons/inclusieve-buurten
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Nog een keer schilderen?
Jeroen woont in een gebouw 
met beneden-bovenwoningen 
uit de jaren vijftig aan de 
Moerbessenberg in Soesterberg. 
“Twee jaar geleden overwoog ik 
om mijn huis nog een keer op 
te frissen, te schilderen en zo. 
Geluiden dat er iets met onze 
woningen stond te gebeuren, 
hoorde ik al langer maar niks 
concreets. Daarom heb ik 

navraag gedaan bij Portaal. 
Ik kreeg het advies even te 
wachten omdat er binnenkort 
duidelijkheid over de toekomst 
van mijn woning zou zijn. Een 
maand later kwam er een 
brief van jullie. ‘We willen gaan 
slopen’ stond erin. Ik schrok 
niet maar was juist heel blij! 
Deze woningen zijn oud, vochtig 
en tochtig. In de winter slecht 
warm te krijgen. Met daardoor 

een hoge energierekening. 
Ik was blij dat er niet voor 
renoveren was gekozen, want 
het blijven oude woningen. Dus 
toen ik die brief kreeg, dacht ik: 
eindelijk gaat er iets gebeuren 
en nog iets goeds ook.”

Meedenken 
Al snel volgde de uitnodiging 
voor een informatiebijeenkomst. 
“Daar was ik blij mee, want 

hoewel ik niet schrok, vond ik 
het wel spannend. Wat gaat 
er allemaal gebeuren? Die 
bijeenkomst gaf mij vertrouwen. 
Ik heb me ook aangemeld 
voor de meedenkgroep van 
bewoners. Ik vind het goed dat 
jullie bewoners zo betrekken. 
We hebben meegedacht over 
het sociaal plan, waarin de 
rechten van de bewoners zijn 
geregeld. Een aantal dingen is 
wettelijk geregeld, zoals een 
verhuiskostenvergoeding en 
urgentie bij het zoeken naar 
andere woonruimte. Waar dat 
kon, hebben jullie wat gedaan 
met onze opmerkingen. Later 
hebben we ook meegekeken bij 
de nieuwbouw. Ik was ook erg te 
spreken over de huisbezoeken. 
Dan komt een medewerker 
van Portaal - Astrid in mijn 
geval - bij je thuis om alles door 
te spreken. Die aandacht voor 
bewoners vind ik heel goed.”

Twee keer verhuizen?
De vraag was natuurlijk: waar 
wilde en kon hij naartoe? En 
wilde hij terugkeren op zijn 
oude stek als de nieuwbouw 
klaar is? Jeroen is een echte 

Als uw woning wordt gesloopt….
Het overkomt elk jaar een deel van onze huurders: u krijgt bericht dat we uw woning 
willen slopen om een nieuw en beter huis terug te bouwen. Dat is voor veel mensen 
best schrikken. Hoe gaat u als bewoner om met de onzekerheid die dat oplevert en 
wat doet Portaal om deze bewoners te helpen? We spraken met Jeroen Rombout (43): 
“Ik schrok niet, maar was er juist heel blij mee!”

‘Die aandacht voor 
bewoners vind ik  
heel goed’

“Ik zit al midden in het proces van afscheid nemen”
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Soesterberger, woont er al zijn 
hele leven en is erg aan het 
dorp verknocht. “Ik ben echt 
gek op deze plek en wilde in 
principe wel terugkeren. Maar 
wat doe je met de tijd tussen de 
sloop en de oplevering van de 
nieuwbouw? Dat betekent twee 
keer verhuizen. Daar had ik geen 
zin in. Als ik ergens heen ga, wil 
ik dat het mijn thuis is en niet 
een tussenstation.”

Om de hoek
Portaal wees hem op De 
Brigade: nieuwbouw van 31 
sociale-huurappartementen, om 
de hoek van zijn huidige woning. 
Daar had hij wel oren naar. 
Maar zou het op tijd klaar zijn? 
Dat was wel onze bedoeling, 
om zo de bewoners die graag in 
Soesterberg wilden blijven meer 
keuze te bieden. En dat is gelukt. 

Over een paar weken krijgt 
hij de sleutel van zijn nieuwe 
appartement. “Fijn dat dit zo 
mooi op elkaar aansluit. Ik vind 
De Brigade een mooi gebouw 
geworden. Het appartement 
is groter dan wat ik nu heb. 
Het scheelt zo’n tien vierkante 
meter. Dat vind ik heel fijn.” 

Met hem maken nog enkele 
andere bewoners de overstap 
naar zeer energiezuinige 
appartementen in De Brigade. 
Andere bewoners vonden 
elders in het dorp of daarbuiten 

andere woonruimte. Iedereen 
heeft inmiddels een nieuw  
(t)huis gevonden. 

Meer contact
Jeroen is tevreden over hoe alles 
is verlopen en de hulp vanuit 
Portaal die hij heeft gekregen. 
“Maar ik ben nog een relatief 
jonge vent. Er zijn ook ouderen 
die hier al meer dan veertig 
jaar wonen. Voor hen is het 
natuurlijk zwaarder. Praktisch en 
emotioneel. Door deze periode 
leer je wel je buurtgenoten beter 
kennen en hebben we meer 
contact gekregen. Dan kun je 
elkaar ook een beetje helpen.” 

Je leeft er naartoe
Met de op handen zijnde 
verhuizing komt een einde 
aan een enerverende tijd. 
Hij kijkt uit naar zijn nieuwe 

woning. “Het is gek hoe je daar 
naartoe leeft. Ik zit al midden 
in het proces van afscheid 
nemen. Ik wil inpakken, 
opruimen en wegwezen. 
Ik heb wat gespaard en met 
de verhuiskostenvergoeding 
erbij kan ik mijn nieuwe 
appartement helemaal opnieuw 
inrichten, ook met nieuwe 
meubels. Een nieuwe start. 
Ik heb er zin in!”

Wilt u meer weten over 
bovenstaande projecten? 
Kijk dan voor de Moerbessen-
berg op www.portaal.nl/
moerbessenberg en voor 
De Brigade op www.portaal.nl/
brigade.

‘Het appartement 
is groter dan wat ik 
nu heb. Dat vind ik 
heel fijn’

Jeroen bij De Brigade, zijn nieuwe woonplek

http://www.portaal.nl/moerbessenberg
http://www.portaal.nl/moerbessenberg
http://www.portaal.nl/brigade
http://www.portaal.nl/brigade
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Meneer Van Elen gaat er eens goed voor 
zitten. Nauwlettend in de gaten gehouden 
door de driejarige hond Cleo. “Het kan hier 
in de winter goed koud worden door de 
tocht, daarom is iedereen in de flat blij dat 
deze renovatie doorgaat. Ondanks corona. 
Ik hoop dat de isolatie en het driedubbele 
isolatieglas deze problemen gaat oplossen. 
We moeten namelijk altijd flink bijbetalen 
aan stookkosten. En dan nog is het niet 
warm te krijgen.”

Meneer en mevrouw Van Elen zagen niet 
op tegen de renovatie en zoals gezegd zijn 
ze blij als straks de tochtproblemen zijn 

verholpen: ”Maar soms wordt er op een 
dag lange tijd flink geboord. En door corona 
kunnen we nergens anders naartoe. We 
behoren tot de risicogroep en dan ben 
je toch erg voorzichtig. We gaan wel naar 
buiten, maar je kunt niet de hele dag met 
de hond wandelen of gaan vissen in de 
vijver hier.”

De nodige punten besproken
Meneer Van Elen vertelt kritisch: “Allereerst 
vind ik dat als je dingen wilt veranderen, 
dan moet je samen de schouders ergens 
onder zetten. Daarom heb ik geholpen om 
een bewonerscommissie op te zetten toen 

ik hier kwam wonen. Wel jammer dat daar 
tegenwoordig weinig animo meer voor 
is. En toen de renovatie zich aandiende, 
ben ik in de klankbordgroep gegaan. 
Alleen zó kun je samen aangeven wat de 
problemen zijn en wat er opgelost moet 
worden. En ja, we hebben met Portaal 
wel de nodige punten besproken die nu 
worden opgepakt.”

Renoveren met aandacht 
voor mens en dier
Meneer Van Elen en zijn vrouw genieten van hun pensioen in een prachtig, groot 
appartement in De Vijverhorst in Nijmegen. Omgeven door groen en water 
en winkels op loopafstand. “Goed wonen”, vinden ze zelf. Maar… midden in de 
coronacrisis is het een komen en gaan van werklieden; we renoveren De Vijverhorst. 

‘We behoren tot de 
risicogroep, dan ben je 
erg voorzichtig’
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Tijdige en duidelijke communicatie 
Ondanks alle goede bedoelingen is de 
start van het doorbouwen in coronatijd 
niet altijd even soepel verlopen: “Toen 
de eerste ploeg vakmensen voor mijn 
deur stond, moest ik ze zelf even wijzen 
op de coronaregels. Dat is daarna gelukkig 
helemaal goed gekomen. Er wonen hier 
ook veel mensen die de Nederlandse 
taal niet machtig zijn. Laat staan dat 
ze die kunnen lezen. Omdat er minder 
persoonlijk contact is, gaat veel informatie 
aan hen voorbij.  

Dan sta je raar te kijken als er ineens een 
ploeg bouwvakkers voor je deur staat  
om de badkamer te slopen en jij weet van 
niets. De bewonersbegeleiders doen echt 
hun uiterste best, maar het zou hun wel 
helpen als de schriftelijke mededelingen 
ook in het Engels gedaan worden.”

Meneer Van Elen vervolgt: “Ik begrijp best 
dat door corona de planning soms niet 
gehaald wordt, maar dit moet je wel tijdig en 
duidelijk melden. Nu ben ik met pensioen 
en noodgedwongen veel thuis. Maar iemand 
die veel weg moet en die - zonder goed te 
zijn geïnformeerd - hoort dat de planning 
uitloopt, is daar niet blij mee. Ze kunnen 
ons beter informeren waarom iets uitloopt, 
dan is er tenminste begrip. Het werken 
in strangen - van beneden naar boven en 
andersom - vind ik ook niet heel handig. 
Nu zit ik maanden in de herrie. In blokken 
werken, zou dat spreiden.”

Het mooiste plekje van Nijmegen
Maar verder is meneer Van Elen helemaal 
blij met zijn huis: “We wonen hier prachtig 
en ‘s zomers staat het hier vol met bloemen. 
Ik ben een echt bloemenmens. Ik heb zelf 
ook veel gedaan in huis, met medeweten 
van Portaal. Daardoor hoeven de badkamer, 
keuken en WC niet te worden vervangen. 
Dat is wel jammer, want in de douche krijg 
ik daardoor nu geen radiator. Die is wel 
nodig nu het verwarmingssysteem wordt 
verbeterd en de verwarmingsbuizen niet 
genoeg warmte meer afgeven. Daar heeft 
Portaal dan niet over nagedacht. Maar ik 
hoop er nog een te krijgen.”

Wilt u meer weten over De Vijverhorst? 
Kijk dan op www.portaal.nl/projecten/
vijverhorst-nijmegen.
Wilt u meer lezen over hoe wij bewoners 
begeleiden bij De Vijverhorst tijdens 
corona? Kijk dan op www.portaal.nl/
postvanportaal.

Ook voor de dieren in en om onze 
woningen hebben we grote zorg. 
Voor, tijdens en na de renovatie. 
Zo zijn er speciale vleermuizenkasten 
opgehangen en zorgen we dat 
de vele vissen in de vijver geen 
stress krijgen.

‘Ze kunnen ons beter 
informeren waarom 
iets uitloopt, dan is er 
tenminste begrip’

Renoveren tijdens corona.  
Hoe gaat dat in zijn werk?

Wij willen graag dat nieuwbouw, 
renovatie en woningonderhoud 
doorgaat tijdens de coronacrisis. 
Dat doen we samen met bewoners 
en onze bouwpartners volgens het 
landelijke protocol Samen veilig 
doorwerken.  
Hier staat bijvoorbeeld in hoe we 
veilig kunnen werken bij bewoners 
thuis. En als een bewoner ondanks 
alle maatregelen toch niet wil dat 
we binnen werken, dan heeft de 
bewoner daarin de vrije keuze. 
Dat alles overleggen we goed 
met elkaar.

“We wonen hier prachtig, ‘s zomers staat het hier vol met bloemen”

http://www.portaal.nl/projecten/vijverhorst-nijmegen
http://www.portaal.nl/projecten/vijverhorst-nijmegen
http://www.portaal.nl/postvanportaal
http://www.portaal.nl/postvanportaal
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“Ik wilde helemaal niet 
verhuizen, hoor!” Zodra we 
binnenkomen, steekt mevrouw 
Zandbergen gelijk van wal: “Als 
ze mijn vorige woning konden 
aanpassen, had ik er nu nog 
gezeten.” Ruim 25 jaar woonde 
ze samen met haar man (die in 

2010 overleed) met veel plezier 
in één van onze woningen aan 
de Titus Brandsmalaan. “Ik had 
fijne buren en een heerlijke 
tuin.” Maar diep in haar hart 
wist ze dat verhuizen naar een 
woonzorgcentrum beter is voor 
haar gezondheid. “Nu kan ik 

overal in mijn huis lopen met 
mijn rollator. Die heb ik toch de 
hele dag nodig bij alles wat ik 
doe. In mijn vorige woning kon ik 
in de gang geen draai maken en 
de deurposten waren allemaal 
veel te smal.” 

Verhuizen tijdens de  
woningcrisis 
Mevrouw Zandbergen kreeg 
een urgentieverklaring om te 
verhuizen naar een zorgwoning. 
Maar het vinden van een 
geschikte woning was zo 
eenvoudig nog niet. Helaas 
hadden wij geen geschikte 
woning voor mevrouw 
Zandbergen. Via de andere 
Leidse woningcorporatie, Ons 
Doel, lukte het gelukkig wel. 
En toen kwam haar tweede 

uitdaging: verhuizen. “Ik heb 
al mijn meubels weggegeven. 
En van de vorige bewoonster 
hier heb ik de meubels 
overgenomen. Die waren 
allemaal nog goed. Dan is het 
toch zonde om dat allemaal 
weg te doen?” Grote spullen 
meeverhuizen was dus niet 
nodig. Dat maakte het al 
iets makkelijker. Familie en 
kennissen van mevrouw 
Zandbergen hielpen haar 
verkassen naar het woon-
zorgcomplex De Parelvissers 
in Leiden Zuidwest.  

90 jaar en 
verhuizen naar 
een nieuwe 
woning
Toen mevrouw Zandbergen eind vorig 
jaar van haar huisarts de indicatie kreeg 
voor een zorgvraag, stond ze niet gelijk te 
juichen. Want met haar 90 jaar is het niet 
bepaald eenvoudig om te verhuizen. En al 
helemaal niet in deze tijd van woningnood. 
Toch is het haar gelukt! Wij gingen bij 
mevrouw Zandbergen op de koffie om 
haar nieuwe woning te bewonderen in 
De Parelvissers en te vragen hoe het nu 
met haar gaat. 

Mevrouw Zandbergen in haar nieuwe woning

‘Ik had fijne buren 
en een heerlijke 
tuin’
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“Mijn buurvrouw trommelde 
wat kennissen op en ook mijn 
kleinzoon kwam helpen. We 
waren met zeven man!”, vertelt 
ze vol trots. 

Ogen en oren in de wijk 
Een foto op de kast met twee 
van onze medewerkers uit 
Leiden geeft aan hoe gesteld ze 
was op de woningcorporatie. 
Jarenlang zette ze zich in als 
vrijwilliger. “Ik was de ogen en 
oren in de wijk.” Een verlengstuk 
van de wijkbeheerder, zoals 
ze haar werk omschrijft. “Als ik 
belde, namen ze altijd gelijk de 
telefoon op”, lacht ze. “Ik vond 

het contact met de mensen in 
de wijk zo leuk. Als er iets aan 
de hand was, kwamen ze altijd 
als eerste naar mij toe. Ik sprak 
dan vaak met de wijkbeheerders 
van Portaal, maar ook met 
de wijkagent.” Ze mist het 
vrijwilligerswerk wel. Nu helpt 
ze af en toe het zorgpersoneel 
om zo toch iets om handen te 
hebben. “Doekjes opvouwen 
kunnen we allemaal. En dan 
leg ik ook een stapeltje neer 
bij mijn medebewoners. Als je 
een steentje bij kan dragen, 
dan doe je dat toch gewoon?”

Oude schoolvriendinnen 
Mevrouw Zandbergen heeft het 
gezellig gemaakt in haar nieuwe 
woning. Op de vensterbank 
staan fleurige plantjes en op 
de kast pronken foto’s van 
haar dierbaren. “Ik heb geen 
tuin meer, maar wel een mooi 
uitzicht over het water”, zegt ze 
opgewekt, terwijl ze vanuit haar 

stoel naar buiten kijkt. Ze woont 
op de eerste verdieping van het 
complex, goed te bereiken met 
een grote lift. “Het is geweldig, 
echt heel gezellig! Overdag 
ga ik naar de dagbesteding 
en ik zit op zangles. Ik ga 
graag naar beneden om een 
potje te sjoelen en bingo te 
spelen. Of samen eten met 
medebewoners. “Veel van 
mijn oude schoolvriendinnen 
wonen hier ook. Leuk om ze 
weer te zien!” Het wennen 
aan haar nieuwe woning en 
woonomgeving ging sneller dan 
ze zelf had gedacht. Toch denkt 
ze nog vaak met weemoed terug 
aan haar vorige woning. Aan de 
muur schitteren dan ook foto’s 
van haar voormalige tuin vol in 
bloei. “Die mis ik wel hoor, maar 
verder mag ik echt niet klagen.” 
Ze heeft nog steeds goed 
contact met haar oude buren, 
die regelmatig langskomen voor 
een kopje koffie.

De juiste woning  
via een andere 
woningcorporatie

Yvonne van Apeldoorn, 
sociaal beheerder 
bij Portaal: “Helaas 
hebben wij geen 
aanleunwoningen in ons 
bezit en kon mevrouw 
Zandbergen bij ons niet 
doorstromen naar een 
geschikte woning. Met 
de juiste indicatie kreeg 
zij een appartement 
in woonzorgcentrum 
De Parelvissers van 
woningcorporatie Ons 
Doel. Libertas Leiden 
verleent hier de zorg die 
zij nodig heeft. Wij zijn 
heel blij om te zien dat 
ze het daar zo naar haar 
zin heeft!” 

Woonzorgcentrum De Parelvissers in Leiden

‘Als je een steentje 
bij kan dragen, dan 
doe je dat toch 
gewoon?’
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We staan 
voor u klaar
Wilt u ons bereiken? Dan is het goed om 
te weten dat u onze contactgegevens 
vindt op www.portaal.nl. Wist u dat u 
ons ook kunt bereiken via WhatsApp? 

We zetten onze contactgegevens voor 
u op een rij:
Website: www.portaal.nl
WhatsApp:   06 - 12 37 76 55
E-mail: info@portaal.nl
Telefoon:  088 - 767 82 25

Welkom thuis
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Digitale acceptgiro’s 
een succes

De meeste mensen betalen hun huur via 
automatische    incasso. Een klein deel van 
onze bewoners betaalt nog met een accept-
giro. Behoort u tot deze groep? Wist u al dat 
u uw maandelijkse huur ook via een digitale 
acceptgiro kunt betalen? Gewoon van achter 
uw computer, tablet of telefoon. Bewoners die 
al zijn overgestapt naar de digitale acceptgiro 
geven het een rapportcijfer 8,5! Ook geeft 85% 
aan dat digitaal betalen makkelijk is. 

Wilt u uw acceptgiro vanaf nu ook digitaal 
betalen? Meld u dan in een paar klikken aan 
via www.portaal.nl/wijzigen.

Maak kans op een bos 
bloemen

Wie houdt er nou niet van 
een mooie bos bloemen 
in huis?  
Wij geven 5x een boeket 
weg. Meedoen? Los de 
woordzoeker op. Streep 
alle woorden weg. De 
overgebleven letters vormen 
een zin. E-mail deze zin 
voor 29 november 2020 naar 
website@portaal.nl. De 
winnaars krijgen persoonlijk 
bericht. Veel puzzelplezier!

ACCEPTGIRO 
BLOEMENMENS 
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CORONA 
DAKLOOS 
GANGMAKERS 
GEITENKAMP 
MEANDERPARK 
NIEUWBOUW 
PARELVISSERS 
PENSIOEN 
PORTAALPANEL 
RENOVEREN 
STARTERS 
VERHUIZEN 
VIJVERHORST 
WONINGCRISIS
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