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Nederland is een fietsland bij uitstek. Wist u 
dat er veel weesfietsen zijn? Dat zijn fietsen 
die geen eigenaar (meer) hebben. Fietsen 
waar iemand, na een beetje opknapwerk, 
weer jaren plezier van kan hebben. Onze 
collega’s Ellen en Erik maakten er werk van. 
Lees hun mooie initiatief op pagina 10. 

We merken het allemaal: alles wordt 
steeds duurder. Een dagje erop uit gaan, 
kost je vaak een rib uit je lijf. Helemaal 
met een gezin. Gelukkig zijn er ook uitjes 
en activiteiten te bedenken die weinig tot 
geen extra geld kosten. We hebben wat leuke 
tips voor u verzameld. En mocht het een 
warme zomer worden, dan geven we tips 
om uw woning zo koel mogelijk te houden. 

Over dure dingen gesproken: de energie
prijzen zijn flink gestegen. Het besparen van 
energie is daarom voor velen noodzakelijk. 
Armine uit Arnhem deed mee aan een 
energiewedstrijd en bespaarde de afgelopen 
maanden maar liefst 60 procent energie. 
Benieuwd hoe zij dat voor elkaar heeft 

gekregen? Lees dan haar verhaal verderop 
in deze Post van Portaal.

Behalve het bouwen, renoveren en onder
houden van woningen, zetten we ons ook 
in voor veilige buurten. Dat kunnen we niet 
alleen. Dat doen we samen. Samen met de 
gemeente, met andere organisaties die actief 
zijn in de wijk en samen met u. Lees er meer 
over op pagina 6. 

In Arnhem transformeerden wij een 
kantoorpand naar woonruimte. Een goed 
voorbeeld van onze bijdrage aan goed 
samenleven. Dat heeft een bijzondere mix 
van woningen en bewoners opgeleverd. 
Blader door naar pagina 12 om hier 
meer over te weten te komen.

Ook in dit nummer van de Post van Portaal 
vindt u weer een leuke puzzel. Doe mee 
en win een mooie prijs. 

We wensen u een fijne zomer!

Van weesfietsen tot energiebesparing

Geldzorgen?
Blijf er niet mee rondlopen

Bent u bang dat u de huur niet kunt 
betalen? Blijf er niet mee rondlopen 
en neem tijdig contact met ons op 
via 088 – 767 82 25. Samen met  
u gaan we op zoek naar een 
passende oplossing.
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Zomerse�budgettips
Een dagje erop uit gaan, kan veel geld kosten. Helemaal met een 
gezin. Daarom verzamelden we voor u wat leuke tips over uitjes 
en activiteiten die weinig tot geen extra geld kosten. En mocht het 
een warme zomer worden, dan leest u op deze pagina wat tips om 
uw woning koel te houden. Op onze website vindt u nog meer tips. 

 
Te warm in huis?
Houd ramen en deuren 
zoveel mogelijk dicht. Sluit 
gordijnen of luxaflex aan 
de kant waar de zon staat. 

Droog uw was buiten
Meer tips voor een koele 
woning vindt u op onze 
website: www.portaal.nl/ 
ik-huur/mijn-woning/ 
koele-woning/ 

Maak uw tuin of 
balkon groener
Tegels houden veel 
warmte vast.  
Groen zorgt in en om 
uw woning voor koelte. 
En u helpt de natuur er 
een handje mee!

Tip

Tip

Tip

Zelf�ijsthee�
maken 

Zin in een 
lekkere verfrissende 
ijsthee? Neem een grote 
kan en vul deze voor een 
kwart met gekookt water. 
Neem 5 gram van uw 
favoriete thee (of 
2 theezakjes) en laat dit 
een paar minuutjes trekken. 
Ben u een zoetekauw? Voeg 
dan suiker of honing toe. 
Verwijder de losse thee of 
theezakjes en vul de 
kan nu verder aan met 
koud water en ijsblokjes. 
Voeg eventueel een schijfje 
citroen of sinaasappel 
toe en u heeft snel een 
verfrissende zelfgemaakte 
ijsthee. Proost! 

Tuin-�of�balkonslinger�
maken

Met mooi weer is het 
heerlijk buiten zitten. En 
dat is nog leuker met een 
versierde tuin of balkon. 
Maak eenvoudig uw 
eigen slinger. Het is heel 
simpel en ziet er gezellig 
uit. Neem een lang 
stuk touw en wat oude 
stoffen lapjes. Dat kan 
bijvoorbeeld kleding zijn 
die u niet meer draagt. 
Knip de lapjes in dunne 
stroken en knoop deze 
vast aan het touw. Houd 
steeds wat ruimte tussen 
de stroken. Hang de 
slinger op in uw tuin of op 
uw balkon. Tip: wissel af 
met verschillende stoffen 
en kleuren.Open�monumentendag

Op 10 en 11 september is het 
weer Open Monumentendag. 
Tijdens deze dag mag 
je gratis bijzondere 
monumenten bezoeken. 
Ontzettend interessant 
en het kost niets. Op
www.openmonumenten�dag.nl 
leest u er alles over.

Vliegen? Nee, ga 
vliegtuigspotten

Op en rondom Schiphol zijn 
er diverse spotters plaatsen. 
Je hebt daar goed zicht op 
opstijgende en landende 
vliegtuigen. Misschien spot 
u wel een zeldzaam toestel. 
Hartstikke leuk om te doen 
en het kost niets. 
Nou ja, behalve 
de reis er  
naartoe 
dan…

Picknicken

Pak de boterhammen, wat 
fruit en drinken in. Neem 
een laken of kleed mee 
onder uw arm. En lunch 
een keer in het park in 
plaats van thuis. Met een 
boek of tijdschrift in de tas 
blijft u langer in het park. 
Of u trapt gezellig een 
balletje met 
elkaar. 
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https://www.portaal.nl/ik-huur/mijn-woning/koele-woning/
https://www.portaal.nl/ik-huur/mijn-woning/koele-woning/
https://www.portaal.nl/ik-huur/mijn-woning/koele-woning/
http://www.openmonumentendag.nl
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Energiearmoede is een groot probleem. 
In Leiden leven op dit moment ruim 
3.500 huishoudens in energiearmoede. 
Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Deze 
mensen hebben vaak een laag inkomen 
en een hoge energierekening. Zij geven 
soms meer dan 10 procent van hun 
inkomen uit aan energie. 

Blijvend�energie�en�geld�besparen�
 “De toename van energiearmoede is 
zorgelijk,” vertelt Erick Walter, onze adviseur 
leefomgeving. “We willen dat onze bewoners 
goed en betaalbaar wonen. Bewoners met 
een laag inkomen in slecht geïsoleerde 
woningen worden extra hard getroffen 
door deze hoge kosten.” Portaal investeert 
veel in duurzaamheid en streeft naar een 

gemiddeld energielabel B voor al haar 
woningen. Ook kijken we hoe we deze 
verduurzaming kunnen versnellen, 

Eerste�hulp�bij�energiebesparing�
De enorm stijgende gasprijs zorgt ervoor dat veel huishoudens de hoge energierekening 
niet of nauwelijks meer kunnen betalen. Mensen die het nodig hebben, krijgen daarom 
dit jaar 800 euro van het Rijk. Toch valt het voor een grote groep, ondanks deze 
vergoeding, niet mee. Samen met de gemeente Leiden en de corporaties Ons Doel en 
de Sleutels helpen wij bewoners in een aantal wijken met energie besparen. 

‘ Het is belangrijk
dat we bewoners 
nu helpen’
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vooral in wijken en buurten waar veel 
energiearmoede is. Dit is heel veel werk 
en niet van de een op andere dag gedaan. 
“Daarom moeten we onze bewoners nu 
helpen energie te besparen en dus geld.” 

Samen�de�wijk�in
Om de energiekosten nog een beetje in de 
hand te houden, is het slim om te kijken waar 
in huis u kunt besparen. “Vaak kan je al met 
kleine, simpele dingen veel energie besparen”, 
vervolgt Erick verder. Alleen is niet iedereen 
zich daar van bewust of weet men niet hoe 
dit aan te pakken. Daarom gaan we met 
andere corporaties een geselecteerd aantal 
wijken in en onze bewoners actief benaderen.”

Keukentafelgesprek
Bewoners in bepaalde wijken ontvangen 
eerst een brief. De energieadviseur van 
Klimaatroute komt daarna bij de bewoners 
thuis langs. Deze adviseur vertelt hoe ze 
met kleine aanpassingen energie kunnen 

besparen. Bijvoorbeeld door het meteen 
aanbrengen van tochtstrips of radiatorfolie. 
De adviseur geeft ook uitleg over de energie
rekening en tips voor een energie zuinige 
levensstijl. Het gesprek en de producten 
zijn gratis voor deze bewoners. Erick: 
“Bewoners kunnen meteen iets doen 
om energie te besparen en zo hun 
energierekening te verlagen.” 

Iedere�duurzame�stap�is�er�één
Begin mei startten we in de wijken de Kooi, 

Noorderkwartier en de Prinsessenbuurt. 
De komende tijd gaan de corporaties 
naar andere wijken. Erick: “Samen met 
onze partners in Leiden zetten we de 
komende twee jaar de schouders er 
onder. Hiermee helpen we niet alleen 
onze bewoners op weg naar duurzamer, 
comfortabeler en voordeliger wonen, 
maar draagt het ook bij aan de 
klimaatdoelstellingen in Nederland. 
Iedere duurzame stap is er één.”

‘  Iedere duurzame 
stap is er één’

Gratis advies!

De gemeente Leiden 
heeft veel initiatieven 
waar zowel huurders 
als woningeigenaren gebruik van 
kunnen maken. Zo kan iedereen 
nu al gratis advies krijgen over 
energiebesparing via het duurzaam 
bouwloket. Op www.gagoed.nl 
staan artikelen met informatie 
hoe u op veel verschillende manier  
uw energiekosten kunt verlagen. 
Ook kunnen alle inwoners van Leiden 
gebruik maken van de energiebox om 
verschillende producten te testen. 

Wilt u meer weten over de 
Klimaatroute, ga dan naar 
www.klimaatroute.nl.

http://www.gagoed.nl
http://www.klimaatroute.nl
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“Bewoners vertelden ons dat de 
tegels los lagen, wat natuurlijk 
gevaarlijk is als je daar loopt. 
In het gesprek dat volgde, 
vroegen we bewoners of zij 
verder tevreden waren over 
de achterpaden. Ze vertelden 
dat ze zich daar ’s avonds 
minder op hun gemak voelden. 

We spraken af om, met het 
recht leggen van de tegels, de 
afsluitbare poorten te maken.”

Minder�ongelukken
Een achterpoort zwaait open en 
de bewoner groet ons. We kijken 
even in haar frisgroene tuin. 
Freke: “We spraken met de 

bewoners af dat ze hun tuin 
aan de voor en achterkant 
schoon en opgeruimd houden 
en er meer groen inzetten. 
Hoe minder rotzooi, hoe 
minder kans op ongelukken. 
En een schone opgeruimde 
tuin voorkomt ongedierte 
zoals ratten. 

Die vinden het namelijk heerlijk 
om in rotzooi te wroeten en te 
nestelen. Ook komen ze op 

Samen werken aan veilige buurten
“Kijk, hier kregen de achterpaden aan beide kanten een afsluitbare poort. Zo zijn de 
achterpaden alleen nog te gebruiken door de bewoners zelf. Dat zorgt voor een veiliger 
gevoel als je ’s avonds door het achterpad loopt.” We wandelen met wijkbeheerder 
Freke Winkelman door een van onze wijken in Nijmegen. We komen situaties tegen 
waar de veiligheid in en om de woning erg verbeterde, zodat bewoners er prettig en 
veilig kunnen wonen.

‘  Hoe minder rotzooi,
hoe minder kans 
op ongelukken’

Wijkbeheerder Freke wandelt door de wijk met collega Wieke
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voer van huisdieren af, dat in 
de schuur ligt of buiten staat. 
Meer groen in de tuin voorkomt 
ook wateroverlast en helpt 
uw woning koel te houden in 
de zomer.”

Deze mevrouw heeft net 
haar zelfgebouwde aanbouw 
verwijderd. Freke: ”Als je een 
aanbouw wilt, dan moet je 
daarvoor contact opnemen 
met Portaal. Als een aanbouw 
niet op een goede manier is 
gemaakt, kan dat tot gevaarlijke 
situaties leiden. Zoals instorten 
of lekkage, die weer voor 
kortsluiting kan zorgen en 
zelfs brand.” 

Vluchtwegen�vrij�houden
We vertrekken via de voordeur 
en zien bij de buren een 
scootmobiel aan de laadpaal 
staan. Freke: “Doordat mensen 
langer zelfstandig kunnen 

blijven wonen, verandert 
ook het straatbeeld met deze 
hulpmiddelen. Dit is een mooie 
oplossing om een scootmobiel 
te parkeren. Op een flat levert 
het echter meer problemen op. 
Om vluchtwegen niet te 
blokkeren, mogen scootmobiels, 
volle vuilniszakken en grofvuil 
niet in de algemene ruimten 
staan, zoals bijvoorbeeld op de 
galerij of in de entree. Daarom 
proberen we bij renovaties en 
onderhoud een plek te maken 
waar bewoners hun scootmobiel 
veilig kunnen stallen.”

Omkijken�naar�elkaar
Wij bezoeken na een aantal 
weken onze nieuwe bewoners. 
We willen graag persoonlijk 
horen of zij zich al een beetje 
thuis voelen in de buurt of 
misschien hulp nodig hebben. 
Zo zorgen we er voor dat we 
bewoners op tijd helpen en 
eventueel kunnen doorverwijzen 
naar een hulpverlener. 

Wat�kunt�u�doen?
Zijn er zaken die u opvallen 
aan buren of buurtgenoten, 
zoals vreemd gedrag, vervuiling, 

vieze ramen of andere zaken? 
Of maakt u zich zorgen? Meld 
dit bij ons, dat kan anoniem. 

Zo houden we met elkaar de 
buurten en wijken veilig.

‘ Zo houden we met
elkaar de buurten 
en wijken veilig’

Uw wijkbeheerder is er 
voor u en uw veiligheid

•  De wijkbeheerder 
geeft informatie aan 
bewoners en zorgt dat 
algemene ruimten in uw 
complex en wijk schoon, 
heel en veilig zijn. 

•  De wijkbeheerder 
onderhoudt contacten 
met partners in uw wijk 
om te zorgen dat u er 
zo prettig mogelijk kunt 
wonen. Bijvoorbeeld 
met de gemeente, 
het buurtteam en 
de wijkagent.

•  De wijkbeheerder heeft 
welkomst gesprekken 
met nieuwe bewoners. 

•  Wie u wijkbeheerder is, 
vindt u op onze website 
www.portaal.nl/
wijkbeheerders.

Overlast melden  
bij uw gemeente

Als u last heeft van bij
voorbeeld hangjong eren, 
zwerfafval of fout 
geparkeerde auto’s in 
uw wijk, dan meldt u 
dat bij de gemeente. 
De openbare ruimte 
is niet van Portaal. 
Daarom  kunnen wij 
deze overlast helaas 
niet voor u oplossen.

https://www.portaal.nl/wijkbeheerders
https://www.portaal.nl/wijkbeheerders
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Twee maanden lang namen buurtgenoten 
het tegen elkaar op tijdens een energie  
wed strijd: wie bespaart er de meeste 
energie? Met als hoofddoel inzicht krijgen 
in het energieverbruik én de besparings
mogelijk heden. Een belangrijk onderwerp, 
zeker gezien de energieprijzen die 
momenteel de pan uit rijzen.

Jaarlijks�flink�bijbetalen
Armine was meteen enthousiast toen 
ze hoorde over de Portaal EnergyBattle. 

Ze vertelt: “Ik moest jaarlijks vaak honderden 
euro’s bijbetalen op mijn energierekening. 
Dat wilde ik graag anders en ik was 
benieuwd hoeveel ik kon besparen. Daarom 
deed ik fanatiek mee met deze wedstrijd.”
Doordat Armine maar liefst 60 procent 
energie bespaarde, wist zij de energie
wedstrijd te winnen. “Ik heb nog nooit 
een prijs gewonnen, dus ik ben erg blij en 
trots. Met buren hebben we de Portaal 
EnergyBattle wel eens besproken en veel 
buren feliciteerden mij dan ook met de 

winst. Ik geniet nu van de hoofdprijs: 
een weekje weg in een bungalowpark 
met mijn zoon en kleinkinderen. Dit is 
voor mij voor het eerst dat ik op deze 
manier vakantie vier in Nederland en 
ik vind het heerlijk!”

Winnares EnergyBattle 
deelt�bespaartips�
Méér inzicht in het energieverbruik én volop besparen. Hiervoor organiseerden wij
samen met de gemeente Arnhem in de wijk Presikhaaf de Portaal EnergyBattle. 
Winnares Armine vertelt enthousiast haar verhaal en deelt haar bespaartips.

‘ Ik was benieuwd hoeveel 
ik kon besparen, dus 
deed ik fanatiek mee’

Winnares Armine en haar dochter, Cathelijne Bouwkamp en Joost Wools
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Gewoontes veranderen
Hoe Armine zoveel wist te besparen? 
“Oude gewoontes afleren en nieuwe 
gewoontes aanleren”, vertelt ze. “Vroeger 
streek ik bijvoorbeeld bijna alle kleding, 
maar dat hoeft helemaal niet. Als je alles 
meteen opvouwt nadat je het hebt 
uitgehangen, ziet het er ook allemaal 
netjes uit en kun je het zonder kreukels 
in de kast leggen.”

Er werd sowieso flink bespaard op het 
wasprogramma door Armine. “Eerder 
gebruikte ik altijd de droger om alle was te 
drogen, maar dat is nergens voor nodig. 
Door de was buiten te hangen, bespaar ik 
veel energie. Want een droger verbruikt veel. 
Deze tip heb ik ook met mijn buren gedeeld: 

hang de was gewoon buiten, ook in de 
winter. Dan duurt het alleen iets langer 
tot het droog is.”

Bewust�verwarmen�en�douchen
Om nog meer energie te besparen 
ging Armine ook bewuster om met de 
thermostaat. “Onze verwarming gaat 
nu meestal niet hoger dan 18 graden. 
Ik woon met mijn man en twee dochters 
in een flatwoning, dus wij krijgen veel 
warmte van onze buren. Dan hoeft de 
verwarming eigenlijk helemaal niet zo hoog 
te staan om een fijne temperatuur in huis 
te hebben. Dat scheelt weer stookkosten!”
Daarnaast werd ook de doucheroutine 
onder de loep genomen. “Van Portaal 
kregen we een douchetimer. Dit is een 
soort zandloper die je kunt ophangen in 

de douche. Als je de zandloper omdraait, 
telt hij vijf minuten af. Zo zorg je ervoor dat 
je niet te lang doucht en niet te veel warm 
water verbruikt.”

Nóg�meer�besparen
Inmiddels heeft Armine de smaak van het 
energie besparen flink te pakken. “Ik kijk 
uit naar volgend jaar, dan ga ik nóg meer 
besparen! Het gaat nu al heel erg goed, 
maar ik zie nog wel kansen om het nog 
beter te doen. Minder vaak een was 
draaien bijvoorbeeld. Daar gaan we voor!”

Bent u geïnspireerd geraakt door Armine 
en wilt u ook graag besparen op uw 
energieverbruik? Ga dan naar de website 
www.portaal.energybattle.nl�en bekijk 
onze 15 handige bespaartips. Hier kunt u 
ook de twee online bespaarbijeenkomsten 
terugkijken die wij in december 2021 
organiseerden. Wie weet bespaart u dan 
voortaan net zoveel op uw energierekening 
als Armine.

‘ Oude gewoontes  
afleren en nieuwe 
gewoontes aanleren’

 ‘   Ik zie nog wel kansen 
om het nog beter 
te doen’

•  Strijk niet alle kleding. Hang alles 
uit en vouw daarna alles netjes 
op, dan komt uw kleding netjes 
in de kast.

•  Gebruik de droger zo min 
mogelijk. Drogers verbruiken veel 
energie. Hang uw was uit op uw 
balkon of in de tuin, zelfs in de 
winter. Alleen moet u in dat  
geval iets meer geduld hebben 
bij het drogen.

•  Douche minder én minder lang. 
Vijf minuten is in principe meer 
dan genoeg. Zo verbruikt u niet 
te veel warm water.

Drie gouden 
tips van 
Armine

Er waren mooie prijzen te winnen

http://www.portaal.energybattle.nl
http://www.portaal.energybattle.nl
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Rondom onze flats staan of 
liggen veel fietsen in de 
bergingen, binnentuinen, 
gangen en portieken. Sommige 
fietsen liggen er al heel lang en 
hebben geen eigenaar. Portaal 
wil niet dat deze fietsen bij 
het oud ijzer komen en zoekt 
daarom naar samenwerking 
met andere partijen.

Afstand�tot�de�arbeidsmarkt
In Utrecht bijvoorbeeld krijgen 
de fietsen uit de wijken Leidsche 
Rijn en Overvecht sinds dit jaar 
een nieuwe eigenaar. In Leidsche 
Rijn doen we dat samen met 
de Buurtwerkkamer waar 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt werken. Daar 
doen zo’n 30 vrijwilligers kleine 

reparaties, zoals bijvoorbeeld 
een band verwisselen. Als de 
fiets weer goed rijdt, geven ze 
deze fiets aan een bewoner 
van Portaal. Dat zijn toch zo’n 
acht fietsen per twee maanden.

Het idee
Ellen Knippenborg, adviseur 
leefomgeving bij Portaal: 

“In Utrecht is het idee van 
weesfietsen opknappen en een 
nieuwe eigenaar geven ontstaan 
in Leidsche Rijn bij een van onze 
wijkbeheerders. Het werkte zo 
goed dat we nu ook in Overvecht 
mensen met een laag inkomen 
van een fiets kunnen voorzien.”

In Overvecht werken we samen 
met Bikeflip uit Utrecht. Zij halen 
en knappen de fietsen die geen 
eigenaar hebben op. Ook hier 
werken mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
aan deze fietsen. Een winwin 
situatie. Deze vrijwilligers doen 
werkervaring op, inwoners 
kunnen voordelig een fiets 
kopen en de hoeveelheid 
rondslingerende weesfietsen 
neemt af.

10-30�fietsen�per�keer
In de fietsenstalling van onze flat 
aan de Paranadreef in Overvecht 
staan veel ongebruikte fietsen. 
Wijkbeheerder Erik van den Hoed 

Een weesfiets is een nieuwe fiets 
voor een ander
Bij onze flatgebouwen staan veel fietsen. Sommige fietsen hebben geen eigenaar 
meer. Dat zijn de zogenoemde weesfietsen. In veel wijken waar Portaal woningen 
heeft, werken we samen met andere partijen zodat we deze fietsen een  
tweede leven kunnen geven. Deze opgeknapte fietsen gaan dan naar mensen  
die dit goed kunnen gebruiken. Zo dragen we ons steentje bij.

Wijkbeheerder Erik van den Hoed geeft de oude fietsen een label

‘ Het idee van 
weesfietsen is 
van een van onze 
wijkbeheerders’
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labelde de fietsen een paar 
weken terug. “Eens in de zoveel 
tijd halen we de fietsen, die niet 
meer gebruikt worden, weg. 
Zo zorgen we er voor dat de 
fietsenstalling weer opgeruimd 
is en iedereen er weer op een 
goede manier gebruik van kan 
maken. We vragen de eigenaar 
dan om het label van de fiets te 
halen zodat wij weten dat de fiets 
een eigenaar heeft. Ook vragen 
we de bewoners om de fiets mee 
te nemen en ergens anders neer 
te zetten. De fietsen die na twee 
weken met een label erop over 
blijven, hebben geen eigenaar 
meer en halen we weg. Dat zijn 
toch wel zo’n 1030 fietsen 
per keer.”

Sociale werkplaats
Erik: “We houden er natuurlijk 
rekening mee dat mensen soms 

een paar weken niet thuis zijn. 
Iemand kan op vakantie zijn 
of in het ziekenhuis liggen. 
Ik zou nooit zomaar een fiets 
van iemand anders bestempelen 
als weesfiets. Daarom zet ik 
de fietsen die ik weghaal altijd 
eerst een hele poos in een 
aparte opslagruimte van Portaal. 
Pas als ik echt zeker weet dat 
de fiets geen eigenaar meer 
heeft, gaat de fiets weg.”

De fietsen die overblijven, gaan 
naar Bikeflip. In een sociale 
werkplaats van Bikeflip halen 
vrijwilligers uit de wijk de 

bruikbare onderdelen van 
de fietsen en knappen zij de 
oude fietsen op tot goede 
tweedehands fietsen. 

Fietshub
Casparis Beyer van Bikeflip: “Elke 
woensdagmiddag staan we met 
twee zeecontainers in Overvecht. 
We noemen dat onze fietshub. 
Daar kunnen mensen uit Utrecht 
terecht om met hun Upas een 
fiets te kopen voor 30 euro. We 
leveren een goede fiets met een 
extra hangslot en een extra setje 
verlichting. En, ook geven we een 
jaar lang gratis onderhoud.”

Portaal zorgt door het opruimen 
van de weesfietsen ervoor dat 
mensen met een laag inkomen 
toch op een goede fiets kunnen 
rijden. Erik: “Fietsen opruimen 
deden we als wijkbeheerder 

voorheen ook. Nu zie ik zo’n 
fiets alleen niet meer als oud 
ijzer, maar als een nieuwe fiets 
voor misschien wel één van 
onze bewoners.”

‘We geven zelfs 
een jaar lang gratis 
onderhoud’

Casparis Beyer van Bikeflip 

De U-pas

De Upas is een kortings
pas voor mensen met een 
laag inkomen in Utrecht, 
De Bilt, Houten, IJsselstein 
en Stichtse Vecht. Op de 
pas staat een persoonlijk 
tegoed. Dit kunnen de 
pashouders gebruiken om 
mee te doen aan sportieve 
en culturele activiteiten 
bij verenigingen of 
organisaties die bij de 
Upas zijn aangesloten.
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Dilemma:�verkopen�of�verbouwen?
Het kantoorpand aan het Roermondsplein 
stond al een tijd leeg. Een prachtige plek 
aan de rand van de Arnhemse binnenstad. 
Maar naar kantoorruimte is minder vraag 
en bovendien, kantoorruimte verhuren 
past niet bij Portaal. Maar wat doen we 
dan met dit pand? Verkopen? Verbouwen? 

Appartementen�en�studio’s
De vraag naar huurwoningen is groot. 
Daarom maakten wij 19 appartementen, 
4 atelier woningen en 9 studio’s in het 
gebouw. Een grote klus, waarbij de 
bouwvakkers aan de binnen en buitenkant 
bezig waren om een comfortabel en 
energiezuinig thuis voor de nieuwe 

bewoners te maken. Maar wat ons puzzelde: 
welke kansen biedt dit pand in deze wijk 
voor de toekomstige bewoners en hoe ziet 
een ideale mix van bewoners eruit? René 
Rosmalen (sociaal beheerder), Esther Artz 
(verhuurconsulent) en Sylvita Meertens 
(adviseur leefbaarheid) kennen de wijk 
goed en kwamen met een plan. 

Samen�voor�een�sterke�buurt
Onze basis is de wijk en de buurt waarin onze woningen staan en waar mensen 
met elkaar leven. Met het vizier op de wijk en de buurt besluiten we wat, waar en voor 
wie we bouwen, hoe we woningen toewijzen en waar we starten met verduurzamen. 
Wij kijken niet alleen met elkaar, maar ook met onze partners in de wijk naar wat ons 
te doen staat. In Arnhem transformeerden wij een kantoorpand naar woonruimte. 
Een goed voorbeeld van onze bijdrage aan goed samenleven. 

Van kantoorruimte naar appartementen
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Ken�de�wijk
Steeds meer mensen van verschillende 
achtergronden stromen de wijken in. 
Ook mensen met een rugzakje vinden er 
hun plek. Mensen die op hun eigen manier 
leven, met eigen gewoonten. René vertelt: 
“We kijken niet alleen welke doelgroepen 
er hard op zoek zijn naar een woning, 
maar ook naar de veerkracht van de wijk. 
Om wijken leefbaar te houden proberen 
wij een balans te vinden in de samenstelling 
van onze complexen.” Esther vult aan: “We 
kijken daarnaast ook naar de kenmerken 
van een complex. Hoe groot zijn de 
appartementen en welke samenstelling 
van huishoudens past hierbij?”

Een�eerste�opzet
In Arnhem ontstond vorig jaar Elderburen, 
een gemengde woongemeenschap met 
bewoners die contact onderhouden met 
elkaar én met de buurt. Hierin vonden 
ook bewoners die zorg of begeleiding 
nodig hebben een woning. “Dat project 
inspireerde ons om iets soortgelijks te 
doen aan het Roermondsplein. De locatie, 
de wijk en het gebouw vinden wij geschikt 
voor een gemengd wonen project. Wij 
willen buurten maken waar mensen met 
uiteenlopende achtergronden prettig 
wonen”, vertelt Sylvita. Zij vervolgt: 
“Met ons plan konden we naar de 
gemeente. Een goede samen werking 
is ontzettend belangrijk bij zo’n project 
en je moet duidelijke afspraken maken. 
Hoeveel begeleiding is er straks 
bijvoorbeeld?”

Definitief�plan
De gemeente Arnhem reageerde 
enthousiast en samen werkten wij de 
details uit. Een bijzondere mix ontstond. 
Kunstenaars van ’t Slak gaan de atelier
woningen bewonen. In de negen studio’s 
en één appartement maakt een bijzondere 
doelgroep de volgende stap naar zelfstandig 
wonen. Zij worden hierin een aantal uren 
per week begeleid.

De overige 18 appartementen zijn door hun 
grootte en de locatie aan de rand van de 
binnenstad erg geschikt voor studenten en 
starters. “Deze appartementen zijn via ons 
woonruimteverdeelsysteem aangeboden en 
al snel waren alle appartementen verhuurd. 

De bewoners hebben de sleutels ontvangen 
en maken nu van de appartementen hun 
eigen thuis.” 

Sleutel�tot�succes
Sylvita, René en Esther zijn erg trots op 
het eindresultaat: “Alleen door echt goed 
samen te werken kun je een bijdrage leven 
aan een sterke buurt. Niet alleen met je 
collega’s, maar ook met je partners en 
de bewoners.”

Esther Artz, René Rosmalen en Sylvita Meertens

‘ Welke kansen biedt
dit pand voor de 
toekomstige bewoners’

‘ We kijken naar wie er
hard op zoek is naar een 
woning en de veerkracht 
van de wijk’

‘  Bewoners ontvingen
de sleutels, zij maken 
hun eigen thuis’
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Lekker�comfortabel
“En dat is precies waarvoor we 
het doen,” zegt Liesbet Vrolijk 
van Portaal. “Warm en zuinig 
wonen bieden we vooral aan 
bewoners van oudere woningen 
aan. Nieuwere huizen zijn vaak 
al goed geïsoleerd. Die huurders 
krijgen wel de kans om te kiezen 
voor zonnepanelen. In oudere 
wijken is de grootste winst 
te behalen. Door te isoleren 
wordt een huis behaaglijker. 
Met zonne   panelen wekken 

mensen zelf stroom op. Beide 
maatregelen zijn goed voor het 
milieu en voor de portemonnee 
van onze bewoners.”

Zelf�kiezen
Bewoners kunnen hun vloer, de 
gevel en het dak laten isoleren. 
Ook kunnen zij zonnepanelen 
op hun dak laten leggen. Voor 
elk product vraagt Portaal een 
huurverhoging die de helft is 
van de berekende gemiddelde 
besparing voor het type woning. 

Huurders bepalen zelf welke 
verbeteringen ze kiezen. 
Bewoners die kiezen voor een 
volledig geïsoleerde woning 
krijgen bovendien nog eens 
25 procent korting.

Isolatie en ventilatie
Isoleren kan niet zonder goed 
ventileren. Daarom moeten 
woningen vaak eerst worden 
gemoderniseerd, legt Liesbet uit. 
“Dat betekent een goed 
ventilatiesysteem aanbrengen. 

Maar ook een moderne 
elektrische groepenkast, 
modern dubbelglas en 
aanpassingen in verband 

Warm�en�zuinig�wonen:�juist�nu 
Kies voor warm en zuinig wonen! Dat aanbod deden we de afgelopen jaren aan 
bewoners in Amersfoort en Soest. Meer dan duizend huishoudens maakten gebruik 
van het aanbod voor zonnepanelen en isolatiemaatregelen. De bewoners genieten 
van een warm en comfortabel huis, met minder energieverbruik. Juist nu met de 
enorm gestegen energieprijzen plukken zij daar de vruchten van. 

‘ De maatregelen
zijn goed voor 
het milieu en de 
portemonnee van 
onze bewoners’

Alice koos voor het hele pakket warm en zuinig wonen
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met brandveiligheid volgens 
de nieuwste regels. Deze 
aanpassingen zijn noodzakelijk 
en daarom zonder 
huurverhoging.”

Zonnepanelen
Schone energie die het 
klimaat niet belast. Zelf stroom 
opwekken en besparen op 
de energie kosten. Dat kan met 
zonne panelen. De installatie 
wordt opgeleverd met de 
plaatsing van een omvormer 
en aansluiting op de elektrische 
groepenkast. Liesbet: “Een heel 
zichtbare verandering in de wijk. 
Maar ook voor bewoners, zeker 
als ze een slimme thermostaat 
hebben. Daar zien ze direct 
de opbrengst. Ze passen hun 
gedrag er zelfs op aan. Bijvoor
beeld door de wasmachine 
aan te zetten als de panelen 
veel opbrengen.”

Het hele pakket 
Alice woont al lang met veel 
plezier in de Frans Halslaan in 

Soest. Alleen: haar huis was 
wel erg koud. Ons aanbod 
voor warm en zuinig wonen 
kwam dan ook als geroepen. 
“Ik heb gelijk voor het hele 
pakket gekozen, want ik wil hier 
nog graag lang blijven wonen. 
Ik woon tegenover de school 
en de levendigheid daarvan 
vind ik leuk.”

Betere�luchtkwaliteit
Los van de gevolgen voor het 
energieverbruik en dus de 
kosten, is ze blij met hoeveel 
behaaglijker haar woning is 
geworden. “Het huis is veel 
comfortabeler en dat merk 
ik elke dag. Ik ben zelf ook 
erg blij met de verbeterde 

ventilatie. De luchtkwaliteit 
is echt verbeterd, ik heb 
helemaal geen vocht meer 
in de badkamer. Je moet 
het stof en de rommel van 
de werkzaamheden even 
voor lief nemen, maar daarna 
heb je echt een veel beter 
huis. En daar heb je elke dag 
plezier van!”

We gaan door
Inmiddels hebben alle bewoners 
van oudere, geschikte woningen 
in Amersfoort en Soest van ons 
aanbod gebruik kunnen maken. 
Om verschillende redenen kozen 
mensen niet altijd voor alle 
mogelijke maatregelen om hun 
woning te verbeteren. En nu 
de energieprijzen zo enorm 
gestegen zijn, hebben sommigen 
daar spijt van. Voor hen hebben 
we goed nieuws. Er komt een 
nieuw aanbod om alsnog die 
maatregelen te laten uitvoeren. 
Ze krijgen daarover later dit jaar 
een brief.

Dit�kozen�bewoners

1.200 huishoudens in 
Amersfoort en Soest kozen 
voor het verduur zamen 
van hun woning. 
Sommigen kozen één 
maatregel, anderen 
meerdere en weer anderen 
kozen voor het hele pakket. 
Dit kozen de bewoners: 

Dakisolatie: 689 woningen
Gevelisolatie: 698 woningen
Vloerisolatie: 384 woningen
Zonnepanelen: 518 
woningen (3.108 panelen)

‘ Het huis is veel
comfortabeler 
en dat merk ik 
elke dag’

Op weg naar 2050

Het keuzeproject Warm 
en Zuinig Wonen is een 
van de manieren waarop 
Portaal haar woningen 
verduurzaamt. Daarnaast 
worden jaarlijks heel 
veel woningen beter 
geïsoleerd en voorzien 
van zonnepanelen 
tijdens renovatiewerk
zaamheden. In 2050 
moeten alle woningen 
in Nederland energie 
en CO2neutraal zijn. 
Een enorme opgave 
waar we elke dag keihard 
aan werken.

Zelf stroom opwekken en zo besparen op de energiekosten
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Iets kapot? 
Meld het ons
Sluit uw voordeur niet, is het scharnier 
van uw raam stuk, lekt uw dak of is er 
een lamp in het trappenhuis stuk? 
Meld dit bij ons. Op www.portaal.nl 
klikt u op ‘Reparatie melden’. Vul uw 
adres in en geef aan wat het probleem 
is. Dan maken we een afspraak en komt 
één van onze vakmensen langs om het 
voor u op te lossen.
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Maak kans op een 
bos�bloemen

Wie houdt er nou niet van een 
mooie bos bloemen in huis? 
Wij geven 5x een boeket weg.
Meedoen? Los de woordzoeker 
op. Streep alle woorden weg. 
De overgebleven letters vormen 
een zin. Email deze zin voor 
16 juli�2022 naar meedoen@
portaal.nl. Opsturen kan ook: 
Portaal t.a.v. Communicatie  
Antwoordnummer 4141   
3500 VB Utrecht. Vermeld in 
uw bericht uw naam en adres. 
De winnaars krijgen persoonlijk 
bericht. Veel puzzelplezier!
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Kleine�klussen�
zelf�klaren

Heeft u een verstopte afvoer of lekt uw 
kraan? Kleine klussen kunt u gemakkelijk 
zelf doen. Om u daarbij te helpen, maakten   
wij acht klusfilmpjes    . Deze filmpjes laten 
u stap voor stap zien hoe u de klus  
kunt klaren. De filmpjes staan op onze  
website www.portaal.nl/ik-huur/ 
aan de rechterkant    van de pagina.  
Handig!
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