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♥ voor de Hoflaan e.o. - 
onderhoud 

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van het 

onderhoud op de Hoflaan en omgeving. Wat gingen we ook alweer doen? Kijk op onze 

website www.portaal.nl/projecten/hart-voor-de-hoflaan-onderhoud. In nieuwsbrief 3 

hebben we de werkzaamheden uitgebreid omschreven.  

Aannemer  

Begin juli hebben we een aannemer geselecteerd. 

Dit is Hemubo Bouw uit Almere geworden. Direct 

na de bouwvak starten zij met een onderzoek in de 

lege appartementen Hoflaan 133 en Hoflaan 147. 

Hierbij ‘slopen’ en verwijderen we onderdelen om met name te onderzoeken hoe 

leidingen lopen. Voor de kleine eengezinswoningen is dit onderzoek niet nodig omdat 

de leidingen in het zicht lopen. Deze leidingen zijn te zien zonder te slopen (waar we 

werkzaamheden gaan verrichten).  

Het huisbezoek 

Vanaf september gaat Hemubo bij alle bewoners op huisbezoek. Zij beoordelen dan 

uw keuken, badkamer en toilet. Ook eventueel zaken die u zelf aangebracht heeft 

brengen zij in kaart. Mocht naar aanleiding van het bezoek van de aannemer nog een 

gesprek met de bewonersbegeleider nodig zijn, dan kunt u dat aangeven tijdens het 

bezoek van de aannemer. De aannemer informeert u begin september over de 

huisbezoeken.  

Na het huisbezoek  

Of uw keuken en/of badkamer en/of toilet vervangen wordt, krijgt u later van Portaal te 

horen. Op het moment dat wij de brochure voor uitvoering sturen ontvangt u een brief 

met daarin aangegeven wat er bij u in de woning gebeurt. Tegelijkertijd ontvangt u een 

uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. De brief, brochure en uitnodiging 

verwachten wij u tweede helft oktober te sturen.  

Gesprekken met projectcommissie  

De technische plannen en het sociaal plan wat daarbij hoort bespreken we op dit 

moment met een aantal bewoners van de Hoflaan e.o. Zij vormen met elkaar de 

projectcommissie voor het onderhoudsdeel van de Hoflaan. Zij worden hierin 

ondersteund door een onafhankelijke begeleider en de Huurdersbelangenvereniging 

HBV Leiden.  
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Hoflaan  

hoflaan@portaal.nl 
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en 

wordt verspreid onder de 

bewoners van : 

Hoflaan 1 t/m 31  

Hoflaan 33 t/m 67   

Hoflaan 69 t/m 99  

Willem Klooslaan 2 t/m 48  

Akkerhof 33 t/m 56 

Akkerhof 1 t/m 5  

Weidehof 1 t/m 5  
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Onderhoud  

Vaak wordt het vervangen van een keuken/badkamer/toilet een renovatie genoemd. 

Dat is het echter niet. Renoveren betekent dat je iets toevoegt aan de bestaande 

situatie. Onderhoud is het vervangen van de bestaande situatie. De reden dat we dit – 

mede in overleg met de projectcommissie – hier benoemen is omdat renovatie andere 

juridische rechten en plichten voor bewoners en Portaal met zich meebrengt dan 

onderhoud. Zo moeten we bij renovatie een draagvlakmeting houden en zit er vaak 

een huurverhoging aan vast. Bij onderhoud is dat niet zo.  

De enige uitzondering is het plaatsen van de CV-ketel. Bewoners die nog geen CV- 

installatie hebben kunnen deze tegen een huurverhoging van 25 euro per maand laten 

plaatsen. Door de subsidie die wij ontvangen kunnen we een lagere huurverhoging 

berekenen. Ondanks dat dit een toevoeging is valt dit juridisch niet onder de term 

renoveren. Bewoners hebben hier een individuele keuze in.  

Contactgegevens Portaal 

 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

 

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? Bel dan met 0800 - 767 82 25 

of mail naar info@portaal.nl. 

 

• Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief of wil u zich 

aanmelden om mee te praten over de plannen van uw flat/woning ? Bel dan 

naar 0800 – 767 82 25 en vraag naar Ilse Houtman of mail naar 

hoflaan@portaal.nl 

 

• www.portaal.nl projecten/hart-voor-de-hoflaan-onderhoud 

 

 

Tot slot wensen wij u een mooie zomer toe! 

 


