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Grevenstraat en omgeving te Leiden 

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de plannen voor de woningen in uw 

complex.  

Stand van zaken plan                                                                                                  

Wij werken op dit moment aan een voorkeursscenario voor de aanpak voor de 

woningen in uw buurt. Daarin voegen we wat bewoners belangrijk vinden, de 

bevindingen en uitgangspunten van Portaal en de uitkomsten van de technische 

onderzoeken samen. Op verschillende manieren hebben bewoners laten weten wat 

voor hen belangrijk is: o.a. tijdens de schriftelijke enquête eind 2016, de 

inloopbijeenkomsten in februari, via de klankbordgroep en ook via het mailadres: 

grevenstraat@portaal.nl.   

Wij hopen in april/mei 2017 een voorkeursscenario voor te kunnen leggen aan ons 

bestuur, voor interne besluitvorming. Wanneer er meer duidelijkheid is over het 

voorkeursscenario delen wij dit ook met de klankbordgroep en met u, onder andere via 

de nieuwsbrieven.  

 
Overleg klankbordgroep  

Op 17 maart was het eerste overleg met de 

klankbordgroep. Naast een verdere 

kennismaking, ging dit overleg met name over 

afspraken over hoe we het overleg met elkaar 

voeren, de vorm waarin de bewoners met ons 

in overleg gaan (klankbordgroep, of 

bewonerscommissie) en de rechten die de 

klankbordgroep heeft in het overleg met Portaal 

(adviesrecht, recht op ondersteuning).   

 

De verdere overleggen met de klankbordgroep staan met name in het teken van het 

Sociaal Plan. Op het moment dat er meer bekend is over wat we met de woningen 

willen doen, komt er een vervolgoverleg. De HBV Leiden (huurderbelangenvereniging) 

nodigen we ook uit voor dit overleg.  

 

Het verslag van het overleg vindt u terug op de Portaal-website: 

https://www.portaal.nl/projecten/grevenstraat-eo-leiden/ 
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Contact 

Marlou Mekes 

grevenstraat@portaal.nl 

0800-7678225 

met een mobiele telefoon: 

0318-89 89 89 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Utrecht 

en komt twee keer per jaar 

uit. Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de 

bewoners van Grevenstraat   

1 t/m 43a (oneven), 

Grevenstraat 2 t/m 14 

(even), Druckerstraat 2 t/m 

34 (even) en 1 t/m 21a 

(oneven), Marendorpse 

Dwarsstraat 1 t/m 12 (even 

en oneven), Van der 

Werfstraat 62 te Leiden.  
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Flora en fauna 

Portaal moet vanuit landelijke natuurwetgeving (Flora- en faunawet) bij het uitvoeren 

van bepaalde werkzaamheden rekening houden met beschermde vogelsoorten en/of 

vleermuizen.  

In januari 2017 was er een verkennend Flora- en Fauna onderzoek. Daar kwam uit dat 

we verder onderzoek moeten doen naar verblijfsplaatsen in de bebouwing.  Bureau 

Stadsnatuur uit Rotterdam voert in de periode van april tot en met oktober het 

vervolgonderzoek uit. Dit betekent dat in deze periode, Wouter Moerland van dit 

bureau, met één of meerdere collega’s, in de wijk, op verschillende tijdstippen, 

meerdere bezoeken brengt. Mogelijk belt hij ook bij u aan om in de tuinen van de 

woningen te kijken. Wouter Moerland kan zich legitimeren, als hij bij u aanbelt. 

  
Als te zijner tijd de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, delen wij deze met u. 

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u deze uiteraard stellen via 

grevenstraat@portaal.nl of bellen naar 0800-767 82 25 (of 0318 -89 89 89) en vragen 

naar Marlou Mekes 
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