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In uw wijk staan 48 woningen uit de jaren ‘50. Voor het verbeterplan van 2019 is geen 

draagvlak gehaald. Portaal start met het maken van een nieuw verbeterplan. Met deze 

nieuwsbrief informeren wij u over de planvorming en de voortgang hierin.  

 

Energie labelopname Nibag 

Vanaf 25 mei neemt de firma Nibag contact met u op voor het maken van een afspraak 

voor de energielabel inventarisatie van uw woning. Helaas is de energielabel 

inventarisatie van eind 2018 niet meer geldig. Deze inventarisatie moet dus opnieuw 

plaatsvinden. Het bezoek duurt hooguit een kwartier. 

 

Tijdens het bezoek maakt een medewerker van Nibag 

foto’s de beglazing, de radiatoren en de CV installatie. 

De energie label inventarisatie van eind is 2018 niet 

meer geldig. Deze inventarisatie moet opnieuw 

plaatsvinden. Het bezoek duurt hooguit een halfuur. 

 

Projectwoning 

De woning aan de P.C Hooftstraat 26 gebruiken wij de komende periode als 

projectwoning. 

 

Klankbordgroep  

Portaal zoekt nog één enthousiast klankbordgroep lid. Heeft u interesse? Stuur dan 

een mail naar huygensvisscher@portaal.nl. Wij willen in juni voor de eerste keer bij 

elkaar komen. Wij vinden het belangrijk dat u als bewoner meedenkt over de 

projectplannen. 

 

Flora en fauna  

Het ecologisch adviesbureau Regelink heeft onderzoek gedaan naar de flora en fauna. 

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er op diverse plaatsen in de wijk 

huismussen nestelen. Het onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen loopt 

nog.   

 

Contact 

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Bel dan naar 088 -76782 25 

en vraag naar Danny Mooren (sociaal projectleider) of Astrid Kuiken (bewoners 

begeleider). 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: 

• J.Catsstr.1 t/m 17 

• R.Visscherstr. 2 t/m 18 

en 1 t/m 17 

• Brederostr. 22 t/m 32 

• C. Huygensstr. 1 t/m 11 

• P.C. Hooftstr. 18 t/m 34 
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