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♥ voor de Hoflaan e.o. - 
onderhoud 

Wij hebben nieuws over het onderhoud aan uw woning. In nieuwsbrief 3 hebben we u 

verteld wat we gaan doen. In deze nieuwsbrief meer informatie over wanneer we gaan 

beginnen. 

Op bezoek bij u thuis 

Onze aannemer Hemubo, die het onderhoud aan 

uw woning gaat uitvoeren, is begonnen met 

huisbezoeken. Ze beoordelen uw keuken, 

badkamer en toilet. Ook kijken ze naar wat u, 

eventueel, in de loop van de tijd, zelf hebt veranderd. Verder vragen zij naar uw 

persoonlijke omstandigheden. Wij willen graag weten waar we rekening mee moeten 

(en kunnen) houden tijdens de werkzaamheden. 

Heeft u, na het bezoek van de aannemer, nog behoefte aan een gesprek met iemand 

van Portaal? Mail of bel ons dan voor een afspraak. De gegevens staan onderaan 

deze nieuwsbrief   

De planning tot start uitvoering  

In de Hoflaan hebben we een beschermde diersoort aangetroffen, namelijk een 

zeldzaam soort vleermuis. In zulke gevallen moet ontheffing van de flora- en faunawet 

gegeven worden. Het wachten is op deze ontheffing, pas dan mogen we aan het werk.  

Als we de ontheffing  op tijd ontvangen beginnen we in januari 2018.  

Uiteraard houden wij u op de hoogte over de voortgang 

 

September- November 

Samen met de projectcommissie (PC); dit zijn een aantal huurders uit uw complex – 

hebben we de plannen voor uw woning de afgelopen tijd ontwikkeld. Zowel de 

technische aanpak als het sociaal plan dat daarbij hoort. Voordat wij deze plannen aan 

u presenteren heeft de PC samen met de Huurdersbelangenverenging (HBV) Leiden 

nog adviesrecht. Zij toetsen dan het plan aan de afspraken die onder andere in het 

Sociaal Statuut Leiden staan. Dit adviestraject duurt maximaal 8 weken. Daarna 

presenteren wij de plannen aan u .  

 

Vanaf half november  

Vanaf half november kunt u in de speciale brochure alles lezen wat u zou willen of 

moeten weten over de werkzaamheden aan uw woning en flat. Ook staat er in welke 

afspraken we hebben gemaakt om te zorgen dat alles op een goede manier kan 

gebeuren; het Sociaal Plan .  

In de brief die u bij de brochure krijgt  staat wat we bij precies in uw woning gaan doen. 

Dat kan alles zijn (badkamer/keuken/toilet) maar ook een van de drie en, in sommige 

september 2017 
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Contact 

Hoflaan  

hoflaan@portaal.nl 

0800-7678225 (gratis) of 

0318 - 89 89 89 (mobiele 

bellers) 

 

 

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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Nieuwsbrief Portaal 

september 2017 woningen is onderhoud of vervanging niet nodig. We nodigen u ook uit voor een 

inloop. Tijdens de inloop staan de medewerkers van Portaal en Hemubo klaar om al 

uw vragen over de werkzaamheden te beantwoorden.  

. 

Wanneer is mijn woning aan de beurt? 

In de brochure geven we een planning per blok. Daarnaast ontvangt u per 

(nieuws)brief de planning per portiek en woning. Zodat u op tijd weet wanneer wij aan 

het werk gaan bij u in huis. En tot slot ontvangt u uiterlijk twee weken voordat we bij u 

in huis starten een planning per dag; de uitvoeringskalender  

Contactgegevens Portaal 

 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

 

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning Als u  een account hebt op 

MijnPortaal doet u dat makkelijk en snel op uw pc of telefoon. Nog geen 

account? Maak ‘m aan op www.portaal.nl 

 

• Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Dan kunt u 

contact opnemen met Ilse Houtman 06- 51313265 of mailen naar. 

hoflaan@portaal.nl 

 

 

 

 


