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Portaal start met het maken van een nieuw en ander verbeterplan. Met deze 

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

 

 

Voortgang energie labelopname Nibag 

Nibag moet nog acht woningen bezoeken voor de labelopname. Willen de betreffende 

bewoners alsnog contact opnemen met Nibag via 088 9 600 900 om een afspraak te 

maken? Deze afspraak is van belang, voor de subsidie aanvraag en voortgang van het 

project. 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse onderzoeken 

Afgelopen periode heeft BAM Wonen samen met haar onderaannemers een bezoek 

gebracht aan de woning P.C. Hoofdstraat 26. Hierbij is gekeken naar de algehele 

onderhoudsstaat en constructie van de woning. Sommige partijen hebben ook een 

ronde door de wijk gedaan. Informatie uit dit bezoek en de onderzoeken worden door 

BAM Wonen gebruikt om een advies op te stellen voor het energetisch verbeteren van 

de woningen.  

Klankbordgroep 

Afgelopen maand is de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar geweest in de Vondel. 

Het was een goed overleg waarin ervaringen uit het verleden en verwachtingen zijn 

uitgesproken en afspraken zijn gemaakt. Na de vakantie worden de notulen van de 

overleggen op de projecten website geplaatst van Portaal. U kunt de notulen vinden 

op: www.portaal.nl/projecten/verbetering-woningen-huygens-visscherstraat-en-

omgeving-maarssen 
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Flora en fauna  

Adviesbureau Regelink heeft in de wijk in ieder geval (dwerg)vleermuizen, 

gierzwaluwen en huismussen waargenomen. In de volgende nieuwsbrief informeren 

wij u hier verder over. 

 

Contact 

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Bel dan naar 0800 -76782 

25 en vraag naar Danny Mooren en/of Astrid Kuiken. Of mail naar huygens-

visscher@portaal.nl. 


