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Wij hebben de bewoners van de Keldermanstraat, Lieven de Keystraat, Pieter 

Postplein en Vredeman de Vriesstraat een renovatievoorstel gedaan om hun 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 bij deze 

woningen echt beginnen. Tijd om u bij te praten.  

 

Stand van zaken 

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 (Fase I).  

 

In juni hebben we voor Fase I draagvlak gehaald voor de werkzaamheden. Maar liefst 

74% van de bewoners heeft ‘ja’ gezegd op het renovatievoorstel. De voorbereidingen 

voor de werkzaamheden zijn in volle gang. Vanaf eind augustus beginnen we met de 

werkzaamheden in de woningen. 

 

Hoe nu verder? 

De planning is dat de bewoners uit Fase II het renovatievoorstel 

eind september in hun brievenbus krijgen. Vanaf oktober komt 

Ruth Ebisch bij hen langs om alle werkzaamheden toe te 

lichten en vragen te beantwoorden. Daarnaast is er een 

modelwoning waar u kunt zien welke werkzaamheden we willen 

uitvoeren. Meer informatie hierover volgt later.  

Als minimaal 70% van de bewoners akkoord gaat met het 

voorstel, dan starten we de werkzaamheden in januari 2022. 

 

Start werkzaamheden Fase II, III en IV 

Als we bezig zijn met de werkzaamheden in Fase II dan ontvangen de bewoners van 

Fase III het renovatievoorstel en komen we op bezoek om alles uit te leggen.  

Zodra we bezig zijn met de werkzaamheden in Fase III dan ontvangen de bewoners uit 

Fase IV het renovatievoorstel. Onderaan de nieuwsbrief ziet u de startdata van de 

uitvoering van de werkzaamheden van de verschillende fases nog even op een rij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2021 

Inhoud 

 

 

• Stand van zaken 

• Hoe nu verder? 

• Start werkzaamheden 

Fase II, III en IV 

• Bouwplaats 

• Vragen? 

 

 

Contactpersoon:  

Anke Kluijtmans 

Sociaal projectleider 

Anke.kluijtmans@portaal.nl 

0800-7678225 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en 

aannemer De Variabele en 

wordt verspreid onder de 

bewoners van Heseveld in 

Nijmegen. We informeren u 

wanneer er nieuws is over 

de renovatie in uw buurt.  
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Bouwplaats  

Eind augustus gaan we beginnen met de werkzaamheden in Fase I dus plaatsen we 

opslagcontainers en zijn we bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden. De 

opslagcontainers staan op de parkeerplaats in de Vredeman de Vriesstraat tegenover 

nummer 34. We gebruiken ook het parkeerterrein op de Simon Stevenstraat. Hier komt 

een toiletunit te staan en de keet voor de vakmensen. We vragen u om op deze 

parkeerplaatsen geen auto’s te parkeren vanaf 17 augustus.  

Alvast bedankt.  

 

Vragen? 
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 
 

Voor vragen aan De Variabele kunt u contact opnemen met Ruth Ebisch, 

bewonersbegeleider van De Variabele. U kunt Ruth 

bereiken 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. 

 

Fijne zomer 

Tot slot wensen we iedereen een fijne zomer en 

vakantieperiode toe. 

 

Overzicht fasering 285 woningen Heseveld: 

 

Fase I 

 

72 woningen 

Fase II 

 

62 woningen 

Fase III  

 

72 woningen 

Fase IV  

 

78 woningen 

 

Keldermanstraat Corn. Florisstraat Bothastraat Danielsweg 35-69 

Lieven de 

Keystraat 

Danielsweg 99-

123 

De Wetstraat De la Reystraat 

Pieter Postplein Jacob van 

Campenstraat 

 Generaal 

Smutsstraat 

Vredeman de 

Vriesstraat 

Paul Krugerstraat  Jouberstraat 

 Simon Stevinstraat  Kaaplandstraat 

 Steven 

Vennecoolstraat 

  

Vermoedelijke start uitvoering werkzaamheden 

Augustus 2021 Januari 2022 April 2022 Augustus 2022 
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