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Met deze nieuwsbrief houdt Portaal u op de hoogte van de nieuwbouw aan de Turkooislaan 

131.  

 
 

 

Sloop werkzaamheden Turkooislaan 

Inmiddels is al het asbest uit het pand verwijderd en zijn losse onderdelen gestript. De sloop 

van het gebouw zou in april starten, echter was er onverhoopt 1 huurder nog niet vertrokken 

uit het gebouw waardoor we niet verder konden met de sloopwerkzaamheden. Na diverse 

bemiddelingspogingen heeft gelukkig ook de laatste vleermuis alternatieve woonruimte 

gevonden en starten we volgende week met de sloop van het gebouw. De werkzaamheden 

starten op 30 mei (week 22) en nemen naar verwachting 8 weken in beslag.     

 

Voorlopig ontwerp 

De klankbord groep heeft in februari in twee bijeenkomsten goed gekeken naar het 

voorgestelde voorlopig ontwerp en kwam o.a. met de opmerking dat het complex te gesloten 

is en slechts van een kant te bereiken is, zie afbeeldingen A en B.  

 

Afbeelding A       Afbeelding B 

 

Portaal heeft in overleg met de gemeente het voorlopig ontwerp aangepast,  

(zie afbeelding C, D, E en F) en heeft nu definitief besloten dat we de aanpassing met de 

open hoek behouden. Portaal dankt de klankbordgroep, ons inziens is het ontwerp door de 

input van de klankbordgroep beter geworden.  
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Afbeelding C       Afbeelding D 

 

Afbeelding E 

 

Afbeelding F 

De inzage termijn van het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels voorbij, wij zijn verheugd 

dat er geen zienswijzen zijn ingediend. We verwachten dat we uiterlijk in september een 

door de raad vastgesteld bestemmingsplan hebben.  De aanvraag omgevingsvergunning 

staat gepland voor het derde kwartaal en start bouw voor begin 2023.  

 

Heeft u vragen?  

Dan kunt u altijd contact opnemen met Erick Walter. U bereikt hem via het Klant Contact 

Centrum. Belt u dan naar  088 - 767 82 25 of stuurt u een e-mail naar 

turkooislaan@portaal.nl. 


