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Wij hebben u in mei een voorstel gedaan voor de werkzaamheden om uw woning te 

verbeteren. In juni heeft 74% van de bewoners ingestemd met dit voorstel. We zijn nu 

druk bezig met de huisbezoeken. Na de (bouwvak)vakantie gaan we echt beginnen. 

Tijd om u bij te praten.  

 

Draagvlak Fase I 

De renovatie van 285 eengezinswoningen in Heseveld is een forse opgave. Dat lukt 

niet in één jaar. In de eerste fase gaan wij daarom aan de slag in de Keldermanstraat, 

Lieven de Keystraat, Pieter Postplein en Vredeman de Vriesstraat.  

 

Aan de bewoners van deze straten hebben wij een renovatievoorstel gestuurd en 

gevraagd wat zij ervan vinden. 74% van de huishoudens heeft ingestemd met het 

voorstel en daarmee is er voldoende draagvlak voor dit plan. Daar zijn we erg blij mee. 

We zijn nu druk bezig met de huisbezoeken zodat alle bewoners weten wat er gaat 

gebeuren en wat ze kunnen verwachten.  

 

Asbest 

In opdracht van Portaal controleren we alle woningen op de aanwezigheid van asbest. 

De woningen die in aanmerking komen voor de vervanging van keuken/ douche en/of 

toilet hebben deze check inmiddels al gehad. De bewoners waar nog geen afspraak is 

ingepland, worden gebeld door Search om een afspraak te maken. 

 

Start werkzaamheden na de bouwvak vakantie 

Vanaf eind augustus starten de werkzaamheden in de woningen. U krijgt de 

dagplanning uiterlijk twee weken van te voren. In verband met de vakantie krijgen de 

bewoners van de Vredeman de Vriesstraat 1 t/m 34 en de Kledermanstraat eind juli de 

dagplanningen. De bewoners van de overige woningen volgen na de vakantie.  

 

Bij de woningen waar we ook keuken/douche en of toilet gaan vervangen, geven we 

ook een dagplanning af. Deze werkzaamheden starten we op vanaf half september. 

De woningen van de Vredeman de Vriesstraat 1 tot en met 34 ontvangen en de 

Keldermanstraat deze ook voor de vakantie al.  
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Contactpersonen:  

Ruth Ebisch 

Bewonersbegeleider 

rebisch@devariabele.nl 

06 51091511 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en 

aannemer De Variabele en 

wordt verspreid onder de 

bewoners van Heseveld te 

Nijmegen. We informeren u 

wanneer er nieuws is over 

renovatie in uw buurt.  
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Bouwplaats 

Vanaf 17 augustus plaatsen we opslagcontainers in de wijk en zijn we bezig met de 

voorbereiding van de werkzaamheden. De opslagcontainers staan op de parkeerplaats 

in de Vredeman de Vriesstraat tegenover nummer 34. Daarnaast gebruiken we ook het 

parkeerterrein op de Simon Stevenstraat tegenover nummer 12. 

 

 

Spreekuur 

Vanaf maandag 30 augustus is er elke maandag spreekuur van 13.00 

tot 14.30 uur in De Wetstraat 18. U bent van harte welkom om hier uw 

vragen te stellen aan Elles en Ruth, de bewonersbegeleiders. 

 

Startmoment werkzaamheden 

Het lijkt ons leuk om even een moment stil te staan bij de start van de 

werkzaamheden. Daarom organiseren we een koffiemoment op dinsdag 31 augustus 

tussen 13.30 uur en 15.30 uur. We staan dan met een koffiekar in de wijk en u bent 

dan van harte welkom om een kopje met ons mee te drinken. De koffiekar staat op de 

hoek van de Lieven de Keystraat en het Pieter Postplein. 

 

Vragen? 

Uw aanspreekpunt voor de bouwwerkzaamheden is Ruth Ebisch, bewonersbegeleider 

van De Variabele. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdagochtend, donderdagochtend 

en vrijdag via 06 510 915 11 of per mail rebisch@devariabele.nl. 

Ze heeft vakantie van 2-8 tot en met 22-8. In deze periode kunt u contact opnemen 

met 0800 7107. 

 

Heeft u vragen aan Portaal over de aanpak? Dan kunt u contact opnemen met Elles 

Witsiers via 0800-7678225 of stuur een mail naar elles.witsiers@portaal.nl. 

Met een vaste lijn belt u gratis via 0800 - 767 82 25. Op werkdagen kunt u ons 

bereiken van 8.00 - 13.00 uur.  

 

Fijne zomer 

Tot slot wensen we iedereen een fijne zomer en vakantieperiode toe. 
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