
 

 

 

 

Verslag en afspraken overleg  

Klankbordgroep Grevenstraat e.o. 

 

Datum: 18 mei 2017  

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Voorstellen HBV+ adviseur leefomgeving + projectmanager  

3. Stand van zaken 

 - voorkeursscenario 

 - planning 

4. Verslag vorige overleg + actiepunten  

5. Geluiden uit de wijk?   

6. Wat verder ter tafel komt?   

 

Verslag:  

1. Opening en mededelingen 

Namens Portaal heet Marlou Mekes (Sociaal Projectleider Grevenst raat e.o.) 

iedereen van harte welkom. Aanvullende mededelingen:  

- Twee bewoners hebben zich vanwege vakantie afgemeld voor het overleg. 

- Eén bewoner schuift vanaf nu aan bij het overleg.  

 

2. Voorstelronde  

Tijdens het overleg schuiven aan: 

- HBV Leiden (huurderbelangenvereniging): zij kunnen de klankbordgroep 

ondersteunen en adviseren en indien de klankbordgroep besluit een 

bewonerscommissie te worden, kan dit via de HBV. Voorafgaand aan het overleg 

hebben de HBV en een aantal leden van de klankbordgroep kennis gemaakt.  

- Adviseur Leefomgeving Portaal, Rene Prins: samen met de beheerder en 

sociaal beheerder van de regio Leiden is hij verantwoordelijk voor het principe 

‘schoon, heel, veilig’. De wijkbeheerder voor Grevenstraat e.o. is Henny Hart.  

- Projectmanager Portaal, Wilt de Boer: Hij is verantwoordelijk voor het totale 

renovatieproject: planvorming, voorbereiding besluitvorming, procesbewaking, 

aansturing van de aannemer, etc.  

 

Klankbordgroep en de HBV geven aan dat de zichtbaarheid vanuit Portaal in de wijk 

beter kan. Bewoners kennen de wijkbeheerder Henny Hart niet. Vanwege vakantie is 

hij niet aanwezig. Tijdens een volgend overleg schuift Henny aan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Stand van zaken  

 

VOORKEURSSCENARIO 

Op basis van de geluiden die we gehoord hebben tijdens de inloopbijeenkomsten, de 

uitkomsten vanuit het klanttevredenheidsonderzoek, de enquete met het oog op de 

renovatie in 2016 en de technische onderzoeken de afgelopen maanden heeft 

Portaal een aantal scenario’s onderzocht. De scenario’s verschillen in het niveau van 

aanpak, nameli jk klein – midden – hoog.  

 

In het scenario klein is met name het noodzakeli jke onderhoud opgenomen en 

enkele zaken om weer te voldoen aan huidige eisen.   

 

In het scenario midden zijn naast het noodzakelijke onderhoud, ook een aantal 

verbeteringen opgenomen. In plaats van zaken repareren worden in dit scenario 

bepaalde zaken geheel vervangen, zoals bijvoorbeeld: kozijnen vervangen in plaats 

van repareren. En is er meer aandacht voor isolerende maatregelen, zoals dak- en 

begane grondvloerisolat ie. Bij sommige woningtypen geldt in dit scenario een kleine 

plattegrondwijziging (bijv. wijziging entree toilet, waarbij de toiletdeur niet meer 

direct uitkomt in de keuken) 

 

In het scenario hoog is het aantal verbeteringen nog groter. Zo worden 

bijvoorbeeld dakpannen en de riolering en standleiding in zijn geheel vervangen. En 

in sommige woningtypen is er een grotere plattegrondswijziging (uitbouw bij de 2-

kamerwoningen).   

 

In de aparte bijlage bij dit verslag staat aangegeven welke werkzaamheden we bij 

de verschillende scenario’s uit willen voeren. Zie de scenario’s (niveau van aanpak) 

van klein-midden-hoog in de kolommen. En de verschillende werkzaamheden in de 

rijen, onderverdeeld naar: gevels- daken en dakkapellen- isolatievoorzieningen – 

interieur – installat ies- bergingen – asbestsaneringen. Staat er achter de 

werkzaamheden een kruisje in de kolom klein-midden-hoog, dan voeren we deze 

werkzaamheden uit bij het genoemde scenario. Bijvoorbeeld: bij alle scenario’s 

repareren we het metsel- en voegwerk. Alleen bij het scenario hoog wordt het 

metselwerk ook volledig gereinigd.    

 

Het voorkeurscenario van Portaal is ‘scenario hoog’. Dit omdat de woningen 

op een goede locatie staan, er een goede verhuurbaarheid is en we niet alleen 

onderhoud willen uitvoeren, maar ook veel aandacht willen voor verbetering en 

verduurzaming van de woning. Dit om de woningen ook de komende 30-40 jaar 

naar tevredenheid van bewoners te kunnen blijven verhuren.  

 

Bij een eventuele uitvoering van scenario hoog, zal de kleurstelling en de uitstraling 

zoveel mogelijk in ‘de oude stijl’ zijn. Dit omdat het beschermd stadsgezicht is en 

ook vanuit de HVOL (historische vereniging Oud Leiden) dit als wens meegegeven is 

aan Portaal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING 

Het voorkeursscenario leggen we voor aan het bestuur van Portaal. In juni 

verwachten wij een besluit. Op dat moment start de aannemersselectie en kan 

Portaal in samenwerking met de aannemer het plan verder uit gaan werken.  

 

Als vaststaat wat we willen doen, gaan we, samen met de aannemer, uitwerken wat 

de gevolgen zijn voor de bewoners. Deze gevolgen willen we zo snel mogelijk helder 

hebben. En als dat het geval is zullen wij deze ook direct met de klankbordgroep en 

vervolgens alle overige bewoners delen. Op basis hiervan stellen we samen met de 

klankbordgroep een Sociaal Plan op.  

 

We realiseren ons dat de gevolgen voor bewoners groot kunnen zijn. Stel dat er een 

positief besluit komt vanuit het bestuur om ‘scenario hoog’ verder uit te werken, is 

het waarschijnlijk niet mogelijk om de werkzaamheden in bewoonde staat uit te 

voeren. Tijdens de werkzaamheden zet Portaal dan waarschijnlijk wisselwoningen in. 

Daarom streeft Portaal erna om zo snel mogelijk de gevolgen duidelijk te hebben 

voor bewoners. En deze te kunnen delen met bewoners.  

 

In grote lijnen is de voorlopige planning als volgt: 

- april/mei 2017:   besluitvorming over voorkeursscenario 

- juni/augustus 2017:  aannemerselectie 

- september/december 2017: verder uitwerken plan   

- januari/juni 2018: traject omgevingsvergunning (incl. 

bezwaarperiode) 

- juni 2018:    besluitvorming over uitvoering definitief plan  

- juli/september 2018:  voorbereidingen uitvoering 

- oktober 2018:    start renovatie*  

 

* waarschijnlijk is de renovatie in fases, waarbij de ca. 100 woningen in 2 jaar tijd 

gerenoveerd worden. Ook dit werken we samen met de aannemer verder uit.  

 

Tot eind 2017, tijdens het verder uitwerken van het plan is er regelmatig overleg 

met de klankbordgroep, met name over de gevolgen die de werkzaamheden hebben 

voor bewoners en het Sociaal Plan. Begin 2018 volgt een formele adviesaanvraag 

aan de klankbordgroep. In maart 2018 willen we het totale uitvoeringsplan, inclusief 

Sociaal Plan voorleggen aan alle bewoners tijdens een draagvlakmet ing.  

 

4. Verslag vorige overleg + actiepunten  

Er was onvoldoende tijd om het verslag van het vorige overleg te bespreken en vast 

te stellen. Wel deelt Portaal een overzicht uit van de minimale, gemiddelde en 

maximale huur uit per woningtype (zie actie bij agendapunt 4, van het vorige 

verslag). Het bespreken van het verslag en het overzicht stellen we uit tot het 

volgend overleg.  



 

 

 

5. Geluiden uit de wijk?   

Bewoners willen duidelijkheid:  

- wat is Portaal van plan? En in hoeverre zijn de uitkomsten van de enquete 

meegenomen in dit plan.  

- wat betekent dit voor bewoners? 

- wat is de planning?  

 

Wij begrijpen dat dit voor bewoners wenselijk is. Op het moment dat wij nieuwe 

informat ie hebben, wat vaststaat, delen wij dit zo spoedig mogelijk met bewoners. 

Uiteraard roept het plan een hoop vragen op bij bewoners en met name: Wat 

betekent dit voor mij? Als vast staat wat we willen doen (besluitvorming over 

voorkeursscenario volgt eind mei), dan kunnen we pas, samen met de aannemer 

uitwerken wat de gevolgen zijn voor de bewoner.  

 

Op korte termijn stelt Portaal weer een nieuwsbrief op voor alle bewoners. Deze 

leggen we in concept eerst voor aan de klankbordgroepleden.  

 

6. Wat verder ter tafel komt?   

Er was onvoldoende tijd, waardoor er geen ronde gedaan is met de vraag of er nog 

punten zijn vanuit de klankbordgroepleden. Deze vraag stelt Portaal in de 

begeleidende mail bij het versturen van het verslag, zodat Portaal deze punten mee 

kan nemen in de agenda voor het volgend overleg.  

 

VOLGEND OVERLEG 
Portaal doet een voorstel voor een volgend overleg, via de mail.   

Het volgend overleg vindt plaats na besluitvorming over het 

voorkeursscenario (ongeveer half/eind juni). 

 

 

ACTIES  

Wat? Wie voert de actie uit? 

Agendapunt 2.Voorstelronde  

- uitnodigen HBV voor volgend overleg 

- uitnodigen wijkbeheerder Henny Hart voor het volgende overleg 

Portaal, Marlou 

Agendapunt 4 .Verslag vorige overleg + actiepunten  

- verslag van het vorige overleg + actiepunten (inclusief overzicht 

huidige huren) opnieuw agenderen voor het volgende overleg  

Portaal, Marlou 

Agendapunt 5. Geluiden uit de wijk   

- opstellen nieuwsbrief #5 en in concept voorleggen aan klankbordgroep Portaal, Marlou 

Agendapunt 6. Wat verder ter tafel komt  

- ophalen punten bij klankbordgroep die dit overleg vanwege tijdgebrek 

niet meer aan de orde zijn gekomen + deze punten agenderen voor het 
volgende overleg 

Portaal, Marlou 


