
      

  

      

  

 

 

 

 

 

 

 
Beste bewoner,  
 
Korte tijd geleden heeft de overheid strengere coronamaatregelen afgekondigd. De maatregelen 
lijken aan te slaan. De boodschap van het kabinet is duidelijk; we krijgen de crisis er alleen onder 
als we ons houden aan de anderhalve meter afstand en de beperking van het aantal contacten. 
Deze regels gelden natuurlijk ook voor ons. In deze brief vertel ik u wat u hiervan merkt de 
komende tijd. 
 
Alleen spoedreparaties 
Wij voeren bij u thuis vanaf nu alleen nog spoedreparaties uit. Onze vakmensen hebben 
momenteel vaak tot wel 10 contacten per dag. Om u en ook onszelf te beschermen tegen het 
coronavirus moet dat aantal flink naar beneden. Hierdoor kunnen wij minder reparaties op een dag 
uitvoeren. Het melden van reparaties kan tijdelijk niet via MijnPortaal. U kunt hier wel nog gewoon 
uw andere woonzaken online regelen.  
 
We hopen dat we snel weer al uw reparaties in behandeling kunnen nemen. We houden er zelf 
rekening mee dat deze maatregel tot januari 2021 zal duren.  
 
Overige dienstverlening gaat ‘gewoon’ door 
We gaan op alle vlakken door met ons werk. We bouwen, renoveren en verhuren dagelijks vele 
woningen. Soms wel anders dan we met elkaar gewend zijn. Met mondkapjes op, op anderhalve 
meter afstand en met veel meer protocollen dan voor de coronacrisis zetten we elke dag ons beste 
beentje voor.  
 
Bereikbaarheid  
Onze klantenservice is op dit moment drukker dan normaal. Hierdoor kunnen de wachttijden 
oplopen. Weet dat onze medewerkers hun uiterste best doen om u zo snel mogelijk verder te 
helpen. U kunt uw vragen ook via e-mail (info@portaal.nl) aan ons doorgeven. En wist u al dat u 
mijn collega’s via WhatsApp kunt bereiken (06 12 37 76 55)?  
 
De effecten van het coronavirus op onze dienstverlening bewegen mee met de maatregelen van 
de overheid. Ook de lokale situatie speelt daarbij een rol. Voor een actueel overzicht van de impact 
van corona op onze dienstverlening verwijzen we u dan ook naar www.portaal.nl/corona.  
 
Uw veiligheid staat voorop 
Ik vind het enorm vervelend dat we niet al uw reparaties in behandeling kunnen nemen. Zeker nu 
veel van onze bewoners het toch al zwaar hebben door de coronamaatregelen. Uw en onze 
veiligheid staat echter voorop. 
 
Ik wens u veel sterkte in deze vreemde en misschien ook voor u zware tijden. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
Dirk Jan van der Zeep  
Voorzitter Raad van Bestuur 
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