
  

 

Lees verder op de achterzijde 1 van 1 www.portaal.nl 

 
 

 

 

 

 

 

In uw wijk staan 48 woningen uit de jaren ‘50. Voor het verbeterplan dat is opgesteld in 

2019 is geen draagvlak gehaald. Portaal start met het maken van een nieuw en ander 

verbeterplan. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de planvorming en de 

voortgang hierin. 

 
 

Planvorming 

De onderzoeken en het maken van de nieuwe renovatieplannen gebeurt opnieuw in 

samenwerking met BAM Wonen BV. Het betreft zowel vanuit Portaal als BAM een 

nieuw team.  

 

Onderzoek 

De komende maanden doen wij onderzoek in uw wijk en in een aantal (leegstaande) 

woningen. U zult de komende tijd verschillende bedrijven bezig zien.  

 

Klankbordgroep 

Portaal zoekt nog twee enthousiaste leden voor de klankbordgroep. Er is contact met 

enkele bewoners die in 2019 zitting hebben genomen in de klankbordgroep, maar er is 

behoefte aan een kleine uitbreiding van de groep. Wij zoeken naar een zo divers 

mogelijke klankbordgroep, bij voorkeur verdeeld over de verschillende adressen en 

met maximaal 5 leden. Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar huygens-

visscher@portaal.nl 

 

Flora en fauna 

Het ecologisch adviesbureau Regelink start 

per 1 april in opdracht van Portaal met het 

ecologisch onderzoek in uw wijk. U kunt 

hen herkennen aan een fluorescerend 

hesje. De medewerkers zijn tevens in het 

bezit van deze nieuwsbrief en kunnen deze 

tonen als u daar om vraagt. 

 

Contact 

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Bel dan naar 0800 - 767 82 

25 en vraag naar Danny Mooren. Of mail naar huygens-visscher@portaal.nl 
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Dit is een uitgave  

van Portaal. Deze 

nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van: 

 

Catsstraat 1 t/m 17 

Visscherstraat 2-18 & 1-17 

Brederostraat 22 t/m 32 

Huygensstraat 1 t/m 11 

Hooftstraat 18 t/m 34 

 

Contact Portaal: 

huygens-

visscher@portaal.nl 

0800-7678225 

Huygens-/Visscherstraat en 
omgeving 
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