
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Beste bewoner, 
 
Zat u ook aan de buis gekluisterd om naar de persconferentie over de nieuwe 
coronamaatregelen te luisteren? Wij deden dit bij Portaal in ieder geval wel. Vooral om te 
kijken of de nieuwe maatregelen effect hebben op onze dienstverlening aan u, onze huurders. 
 
Reparaties gaan door met inachtneming van veiligheidsmaatregelen 
Onze beheerders zijn nog steeds actief in onze wijken en onze vakmensen - die reparaties en 
dergelijke uitvoeren - kunnen nog steeds bij u thuis komen. Natuurlijk wel met inachtneming 
van de veiligheidsmaatregelen. We houden anderhalve meter afstand en gaan ook niet naar 
mensen toe die corona hebben of grieperig of verkouden zijn. Geeft u daarom bij uw 
reparatieverzoek alstublieft door of u klachten heeft. 
 
Vertraging door achterstanden uit de lockdown en minder capaciteit  
De lockdown van het voorjaar heeft voor grote vertragingen in onze planningen gezorgd. We 
zijn flink op weg om die in te lopen, maar er staan nog steeds verzoeken open. We hadden 
graag gezien dat we de klachten allemaal weggewerkt zouden hebben, maar dat is helaas 
geen haalbare kaart. We hopen op uw begrip hiervoor.  
 
Verder worden we niet alleen geremd door het inhalen van een achterstand; ook kunnen we 
minder mensen inzetten. Veel mensen hebben in de herfst en winter verkoudheidsklachten. 
Omdat we niet direct kunnen uitsluiten of het een gewone verkoudheid of corona betreft 
(testen kost tijd) nemen we geen enkel risico. Daarom sturen we mensen met lichte klachten 
niet naar onze huurders toe. 
 
Kijk bij nieuwe maatregelen op onze website 
Ook al zijn er weer strengere maatregelen, we kunnen u op dit moment nog steeds van dienst 
zijn. Mochten er weer nieuwe maatregelen afgekondigd worden, dan kan dat ook effect 
hebben op onze dienstverlening. Kijkt u alstublieft op onze website www.portaal.nl/corona als 
u meer wilt weten. Wij zullen daar eventuele veranderingen direct op vermelden. 
 
Hopen op snelle verbetering 
Het ziet er helaas naar uit dat we nog niet af zijn van het virus en de maatregelen, maar toch 
blijven we hopen op een snelle verbetering. Zodat het leven weer een beetje normaal wordt. 
Voor onszelf maar ook vooral voor u, onze bewoners. We wensen u sterkte in deze vreemde 
tijden. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Dirk Jan van der Zeep 
voorzitter Raad van Bestuur 
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