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Beste bewoners,  

 

In deze nieuwsbrief leest u over de renovatie en onderhoudsplannen van uw woning 

en buurt.  

 

Modelwoning 

Bij de woningen Lingestraat 11 en 13 zijn twee nieuwe aanbouwen geplaatst. De 

kleine uitbouwtjes die los kwamen zijn er vanaf gehaald. Het plaatsen van de nieuwe 

uitbouwen was leerzaam. Er komt veel bij kijken en nu weten we beter hoe we het 

kunnen doen. De uitbouw is wat groter geworden, met een nieuw toilet en is goed 

geïsoleerd. Alleen woningen die nu een kleine uitbouw hebben krijgen deze 

nieuwe uitbouw.  

 

 

Er zijn ook  nieuwe bergingen geplaatst.  Deze krijgt iedereen. De bergingen en de 

uitbouw zijn  hoger dan u gewend bent.  

 

 

 

Oktober 2021 

Inhoud 

• Modelwoning 

• Planning 

• Ratten 

• Vragen 

Contact 

Bep Kosse 

bep.kosse@portaal.nl 

Tel.: 088-7678225 

 

Dit is een uitgave  

van Portaal. 
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Planning 

We verwachten u eind november uit te nodigen voor een informatie bijeenkomst. Na 

de informatie bijeenkomst wordt u uitgenodigd om de modelwoningen en tuinen te 

bekijken. 

   

 

 

 

 

 

Ratten 

In de Rivierstraat is rattenoverlast. Vooral in de tuinen, maar helaas ook in een aantal 

woningen. De onderhoudsdienst van Portaal heeft samen met de DAR onderzoek 

gedaan. Het riool in de tuin en in uw huis wordt vervangen om zo de overlast tegen te 

gaan.  

Het oplossen van het rattenprobleem kunnen we niet alleen, daar hebben we u ook bij 

nodig. 

   

Heeft u (etens) afval in uw tuin liggen of legt u dat in het park neer? Gooi het weg, 

want de ratten komen op al het voedsel af wat ze kunnen vinden. Ziet u dat uw buren 

niet meehelpen om het afval op te ruimen? Geef dit door aan Portaal, dan nemen wij 

contact met ze op.   

Het oplossen van het rattenprobleem kan als we allemaal meedoen en meehelpen.  

https://buitenleven.nl/rattenoverlast/ 

 

Vragen?  

De bewonersbegeleider van Portaal is Bep Kosse. Heeft u vragen over de renovatie of 

wilt u uw persoonlijke situatie even delen omdat er iets aan de hand is of veranderd? U 

kunt Bep bereiken op:  

bep.kosse@portaal.nl en op 0800-7678225. 
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