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In de Groen van Prinstererstraat en Abraham Kuijperstraat staan 51 woningen die 

gebouwd zijn in de jaren ‘20 van de vorige eeuw. U woont in één van deze woningen. 

Portaal wil uw woning energiezuiniger maken en daarmee uw energierekening 

verlagen. Portaal start met een onderzoek naar de huidige staat van de woningen. Met 

deze nieuwsbrief informeren wij u hierover.  

 

 

Energie onderzoek Nibag 

De firma Nibag neemt contact met u op voor het 

maken van een afspraak voor de energielabel 

inventarisatie van uw woning. De opnames staan 

gepland voor de periode van 28 juni t/m 28 juli.  

 

 

 

Tijdens het bezoek maakt een inspecteur van Nibag foto’s van onder andere de 

ramen, de radiatoren en de CV installatie. Het bezoek duurt hooguit een half uur. Deze 

inspecteur kan zich altijd legitimeren en heeft een kopie van deze brief bij zich. 

 

 

Vervolg 

Onderzoeken aan de woningen en het woongebouw 

De woningen moeten ook technisch onderzocht worden. Naast het onderzoeken van 

de buitenkant van de woning - het dak en de gevels - is het van belang dat ook de 

binnenkant van een aantal woningen wordt onderzocht. Welke aannemer dat voor 

Portaal gaat doen is nog niet bekend. Wij informeren u hier op een later moment over.  

 

Resultaten van het onderzoek 

Met de resultaten van de aannemer analyseert Portaal wat er mogelijk is en welke 

kosten dit met zich meebrengt. Aan de hand daarvan besluit Portaal of we doorgaan 

met het energiezuiniger maken van uw woning.  

 

Meepraten 

Als Portaal doorgaat met het energiezuiniger maken van uw woning, vragen wij aan u 

als bewoner of u interesse heeft deel te nemen aan een klankbordgroep of 

bewonerscommissie. U denkt en praat dan met ons mee over de plannen. U ontvangt 

dan ook meer informatie over het formeren van een klankbordgroep of 

bewonerscommissie. 
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Inhoud 

• Energie labelopname 

Nibag 

• Vervolg 

• Contact 

Contact 

Inge Oortgiesen 

Tel.: 088 - 7678225 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een uitgave  

van Portaal. Deze 

nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van: 

- Groen van 

Prinstererstraat 3 t/m 7 

(oneven nummers), 13 

t/m 38 (even en oneven), 

44 t/m 50 (even) 

- Abraham Kuijperstraat 

1 t/m 8 (even en 

oneven), 11 t/m 21 (even 

en oneven), 23 t/m 29 

(even en oneven), 31.  
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Contact 

• Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Mail dan naar kuijper-

prinsterer@portaal.nl, bel naar 088 -76782 25 en vraag naar Inge Oortgiesen 

(projectmanager). 

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? Meldt uw verzoek via de 

website www.portaal.nl of bel naar 0800 – 767 82 25 (gratis) of 0318 – 89 89 89 

(mobiele bellers) 

• U kunt uw verzoek of vraag ook digitaal melden.  Daarvoor maakt u een 

account aan via mijnportaal.nl 
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