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Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte over de plannen voor uw woning en 

complex. 

 

Voortgang woningopnames en asbest 

inventarisaties 

Het maken van de afspraken voor de opnames komt 

helaas langzaam op gang. Met 45% van de adressen 

is nu een afspraak gemaakt. Vóór 21 januari 2022 

moeten alle woningen 

bezocht zijn. 

 

Er moeten dus nog 

aardig wat afspraken 

worden gemaakt. Voor 

een goed plan hebben wij uw medewerking hard nodig! 

Voor het maken van een afspraak kunt u BAM Wonen 

bellen op 030-6305545 of gebruik maken van de QR code 

door deze te scannen. 

 

Woononderzoek  

Eind januari neemt het Centrum voor Woononderzoek contact met u op. Zij stellen u 

een aantal vragen: 
• voor Portaal: wat vindt u fijn en niet fijn aan uw woning? 

• voor gemeente Utrecht: kunt u hulp gebruiken bij het zoeken naar werk of bij 

geldzaken? 

• voor de wijkwelzijnsorganisatie DOCK: heeft u een goed idee of plan voor uw 

complex of buurt?  

 

Voortgang Ibisdreef-1 

Het draagvlak voor de eerste flat aan Ibisdreef is gehaald! Het is de bedoeling dat de 

uitvoering aansluitend door gaat van de Nigerdreef naar Ibisdreef-I.  

 

Omdat de plannen van de Ibisdreef-1 definitief zijn, kan de projectgroep die zich 

bezighoudt met de plannen, zich nu volop richten op de Ibisdreef-II. Zo hebben onze 

collega’s van Mexx Architects al de eerste “artist impressie” gemaakt van de voorkant 

van uw flat. 
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Contact 

Ibisdreef@portaal.nl 

0800-7678225 

 

Dit is een uitgave  

van Portaal. 
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Klankbordgroep 

Wilt u graag meedenken over de plannen in uw complex? Portaal zoekt maximaal 6 

enthousiaste leden voor de klankbordgroep van de Ibisdreef-II. De klankbordgroep 

denkt mee over het verbeterplan voor de Ibisdreef 234 t/m 472. Portaal bespreekt de 

plannen met de klankbordgroep. Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar 

ibisdreef@portaal.nl. 

 

Uiteindelijk krijgen later alle bewoners via de draagvlakmeting de kans om te stemmen 

over het verbeterplan.  

 

Vragen? 

Met nieuwsbrieven houden we u steeds op de hoogte. Heeft u nog vragen? Dan kunt u 

deze stellen aan ibisdreef@portaal.nl 

 

Tot slot, het projectteam van Portaal en BAM Wonen wenst u fijne feestdagen 

toe en een gezond 2022! 
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