voor de Hoflaan
Sloop & Nieuwbouw
Planning, Sociaal Plan en draagvlakmeting Hoflaan 101 t/m 167
en Weidehof 33 t/m 56 in Leiden

Inleiding

Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Sloop van uw woning is
ingrijpend. Het betekent dat u gaat verhuizen, wellicht naar een andere buurt.
Als u dat wenst, ondersteunen wij u hierbij. Bijvoorbeeld door u te helpen bij
het vinden van een andere woning.

Voordat we kunnen slopen, hebben we instemming van een meerderheid van de
bewoners nodig.
In dit boekje staat de informatie die u nodig heeft om te bepalen of u het met onze
plannen eens bent. De rechten en plichten van bewoners bij sloop en nieuwbouw zijn
geregeld in het Sociaal Statuut Leiden 2013 - 2018. U kunt het Sociaal Statuut nalezen
op de website van Portaal: www.portaal.nl/projecten/hart-voor-de-hoflaan-sloop-ennieuwbouw.
In dit boekje staat veel informatie. Is iets niet duidelijk? Vraag het tijdens de inloop of
kom naar het spreekuur. Wanneer de spreekuren zijn kunt u lezen in de nieuwsbrieven
die u van ons ontvangt.

Dit boekje bevat belangrijke 			
informatie. Kunt u het niet lezen?
Vraag dan hulp aan uw buren of 		
familie.

• Bu mektupda onemli bilgiler var. Bu mektubu
anlamadinizmi? O halde komsu veya
yakinlarinizdan yardim isteyin.
• This brochure contains important information.
If you are not able to read this please ask your
family or neighbours for assistance.
• Cette brochure contient des renseignements
importants! Si c’est impossiblie pour vous
de de lire cette brochure n’ hesitez pas de
demander de l’aide a votre famille ou vos
voisins.
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1 Planning

Wat is de planning en wat zijn
de procedures?
Hieronder staat een planning onder
voorbehoud. U kunt hier geen rechten

De plannen in dit voorstel kunnen we alleen uitvoeren als:

a. Het draagvlak is behaald.
b. De gemeente instemt (kennisnemingsbesluit).

aan ontlenen. Veranderingen in de

c. Portaal de financiering op een redelijke manier rond krijgt.

planning leest u in de nieuwsbrieven.

d. Portaal alle noodzakelijke vergunningen krijgt.

November 2017
• U ontvangt dit informatieboekje. Wij nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst.
Tijdens de inloop lichten we de plannen toe en beantwoorden we uw vragen.
• We houden de draagvlakmeting.
• U ontvangt de uitslag van de draagvlakmeting.
• Wanneer minimaal 70% van de huurders akkoord is, vragen we het kennisnemingsbesluit
aan bij de gemeente Leiden.

December 2017 – april 2018
De gemeente Leiden werkt aan het kennisnemingsbesluit. Wij kunnen u niet vertellen
wanneer de gemeente een besluit neemt. De dag dat de gemeente een besluit neemt,
noemen we de peildatum. Vanaf dat moment:
• Krijgt u een brief van de urgentiecommissie met uw urgentieverklaring voor uw
stadsvernieuwingsurgentie (SV-urgentie). In de brief staat ook uw zoekprofiel.
• U kunt vanaf dat moment met voorrang en recht op verhuiskostenvergoeding reageren
op een andere woning in de gemeente Leiden.
• U heeft maximaal 1,5 jaar de tijd om een andere woning te zoeken.

Peildatum tot start sloop
• U gaat een andere woning zoeken op basis van uw inschrijftijd of op basis van uw SV-urgentie.
• Portaal vraagt u naar uw terugkeerwens.
• U zegt de huur op van uw huidige woning.
• vanaf één jaar voor de geplande sloopdatum is uw stadsvernieuwingsurgentie ook geldig
in de regio Holland Rijnland.
• Zes (6) maanden voor het einde van de SV-urgenties zeggen wij de huurovereenkomst
éénzijdig met u op. Portaal biedt u hulp aan bij het zoeken naar een andere woning.

Sloop & Nieuwbouw (eind 2019 – 2021)
Het moment dat we kunnen starten met het slopen (verwachting eind 2019) van de woningen
is afhankelijk van het kennisnemingsbesluit. Vanaf het kennisnemingsbesluit gaan de
SV-urgenties in. Uiterlijk 1,5 jaar later moeten de woningen leeg zijn. Vanaf dat moment
kunnen we starten met de sloop en vervolgens beginnen met de nieuwbouw.
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Sloop en nieuwbouw

Beheer tot sloop

Het uitgangspunt is dat alle blokken tegelijk

De vrijkomende woningen gebruiken wij in eerste

gesloopt worden. Naar verwachting is dit eind 2019.

instantie voor de bewoners uit het project hart voor

De nieuwbouw bestaat uit appartementen met een

de Hoflaan e.o. waar we onderhoud gaan doen.

lift. Er komen meer appartementen dan de huidige 58.

Daarna verhuren wij vrijkomende woningen tijdelijk

Hoeveel meer weten we nog niet. De huur van deze

om de leefbaarheid in de wijk zo goed mogelijk te

nieuwbouw valt binnen de sociale huurgrenzen.

houden.

Samen met de gemeente Leiden verkennen wij de
op dit moment ook de mogelijkheden voor meer

Vanzelfsprekend blijven wij het beheer van de wijk

nieuwbouw in de buurt van de Hoflaan. Dit is rond

en reparaties in de woningen uitvoeren om ervoor

de speeltuin en ‘het vijf hovenhuis’. Waarbij de

te zorgen dat de buurt leefbaar blijft. We zetten in

speeltuin terug moet komen in het nieuwe plan.

op het bewoonbaar en veilig houden van uw woning.

De nieuwbouw ontwikkelen we in samenspraak met

Grote onderhoudswerkzaamheden voor het sloop-

betrokkenen die belang hebben bij de nieuwbouw,

en nieuwbouwdeel van de Hoflaan e.o. voeren we

zoals gemeente Leiden, omwonenden, bewoners met

niet meer uit.

een terugkeerwens en eventuele belanghebbenden
uit de buurt.
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2 Welke mogelijkheden heeft
u om te verhuizen

Op het moment dat u een SV-urgentie heeft
kunt u met voorrang en recht op een verhuiskostenvergoeding een andere woning zoeken.
De spelregels en mogelijkheden leggen we in

Duur SV-urgentie

dit hoofdstuk uit.

Vanaf de peildatum (de datum van het kennisnemingsbesluit) heeft u 1,5 jaar de tijd om andere

Zoekprofiel SV-urgentie

woonruimte te vinden. Een jaar voor de geplande

U komt in aanmerking voor alle vrijkomende etage-

sloopdatum mag u met uw SV-urgentie reageren

woningen die worden aangeboden via Woningnet

op woningen in de regio Holland Rijnland.

Holland Rijnland en die voldoen aan uw zoekprofiel.

Wij berichten u wanneer dit moment komt.

In uw zoekprofiel staat op welke woningen u met uw
SV-urgentie kunt reageren. Dit zijn etagewoningen.

Terugkeer

U mag met uw SV-urgentie geen wooncarrière

Ook kunt u – met voorrang – terugkeren naar de

maken. Dus van een flat naar een ééngezinswoning

nieuwbouw in uw huidige buurt. Uw wens om

of benedenwoning mag niet. Van een flat zonder

terug te keren maakt u kenbaar via het formulier

lift naar een flat met lift vanaf de 1e verdieping

dat u nog van ons toegestuurd krijgt nadat het

en hoger mag wel. Uiteraard moet u voldoen aan

kennisnemingsbesluit is genomen. Dit verplicht

de passendheidseisen die in de advertentie op

u tot niets. U vult dit formulier in en stuurt dit

Woningnet staan.

terug aan Portaal. Op het moment dat Portaal de
nieuwbouw gaat verhuren krijgt u een aanbieding.

Passendheidseisen

Daarna adverteren wij de woningen pas bij

Iedere advertentie op Woningnet kan eisen stellen

Woningnet Holland Rijnland.

aan de passendheid van uw inkomen of de grootte
van uw huishouden.

Inschrijving woningnet

•

U moet voldoen aan die huishoudgrootte om

Let op: uw stadsvernieuwingsurgentie en terugkeer-

in aanmerking te komen.

voorrang geldt alleen wanneer u bent ingeschreven

Huishoudens met een belastbaar inkomen tot

bij Woningnet Holland Rijnland. Staat u nog niet

36.165 euro komen in aanmerking voor een

inschreven? Schrijft u zich dan zo snel mogelijk in

sociale huurwoning

via www.woningnethollandrijnland.nl.

•

•
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Huishoudens met een belastbaar inkomen
boven de 36.165 euro kunnen alleen voor een

Staat u al ingeschreven? Dan vervalt uw wachttijd

sociale huurwoning van Portaal in aanmerking

niet op het moment dat u met uw SV-urgentie een

komen. Tenzij de advertentie op Woningnet

andere woning gevonden heeft! Daardoor blijft uw

anders vermeld (bijvoorbeeld als een andere

opgebouwde wachttijd voor een benedenwoning

woningcorporatie een sociale woning aanbiedt

of eengezinswoning behouden. Schrijft u zich nu

voor inkomens tot 40.000 euro en u voldoet

pas in? Dan vervalt uw inschrijfduur wel als u met

hieraan, dan kunt u toch reageren).

uw SV-urgentie een andere woning vindt.

Volgorde SV-urgenten
Wanneer twee SV-urgenten uit verschillende buurten

Verhuizen naar een andere woning,
hoe werkt dat?

op dezelfde woning reageren is er een rangorde.

Er zijn voor u drie mogelijkheden om te verhuizen naar

Eerst degene met de oudste toekenningsdatum van

een bestaande woning:

de SV-urgentie, bij gelijke toekenningsdatum degene

• U reageert met uw SV-urgentie op vrijkomende woningen

met de langste woonduur, bij gelijke woonduur de
leeftijd van de hoofdbewoner, en bij gelijke leeftijd

die voldoen aan uw zoekprofiel in de stad Leiden.
• U reageert vanaf één jaar voor de geplande sloopdatum

door loting. De voorrangsregels zijn bepaald in de

met uw urgentie op vrijkomende woningen die voldoen

huisvestingsverordening Holland Rijnland, artikel 27

aan uw zoekprofiel in de regio Holland Rijnland.

e.v. Deze kunt u vinden op https://www.portaal.nl/

Dit zijn de gemeenten rondom Leiden; Alphen aan den

projecten/hart-voor-de-hoflaan-sloop-en-nieuwbouw.

Rijn, Hillegom, Kaag & Braassem, Katwijk, Leiderdorp,
Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
• U reageert met uw inschrijfduur op eengezinswoningen
of benedenwoningen in Leiden of in de regio.
De SV-urgentie geeft u geen voorrang op deze woningen.
Om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u alleen
reageren met uw reguliere inschrijfduur. Hoe langer
uw inschrijfduur is, hoe groter uw kans om de woning
toegewezen te krijgen.

Zoeken naar een andere woning.
Hoe doet u dat?
U wilt verhuizen naar
een woning in de
gemeente Leiden.

U gebruikt uw SV-urgentie:
• U zoekt zelf een andere
woning via de website
van Woningnet Holland 		
Rijnland.
• U heeft voorrang op alle 		
vrijkomende woningen die
voldoen aan uw zoekprofiel van alle woning-		
corporaties.
• U kunt reageren op alle 		
woningtypes die voldoen 		
aan uw zoekprofiel
• Toewijzing: bij gelijke
toekenningsdatum degene
met de langste woonduur,
bij gelijke woonduur
de hoogste leeftijd van de
hoofdbewoner, en bij
gelijke leeftijd door loting.
• Zie ook huisvestingsver-		
ordening Holland Rijnland.
Deze kunt u vinden op
https://www.portaal.nl/
projecten/hart-voor-dehoflaan-sloop-en-nieuw
bouw.

U wilt terugkeren naar
de nieuwbouwwoning
van het project.

U verhuist eerst naar
een andere woning in
de gemeente of in de
regio Leiden.

Wanneer u een woning
gevonden hebt:
• Zegt u zelf de huur van
uw huidige woning op bij
Portaal.
• Betaalt u de laatste maand
geen huur voor de huidige
woning.
• Ontvangt u na ontvangst
van uw huuropzegging
het eerste deel van de
verhuiskostenvergoeding.
• Ontvangt u na inlevering
van de sleutel het tweede
deel van de verhuiskostenvergoeding.
• Uw wachttijd bij Woningnet blijft als u al
ingeschreven stond,
uw SV-urgentie vervalt.

U wilt verhuizen naar
een woning in de regio
Holland Rijnland.

U wilt verhuizen naar een
eengezinswoning of
benedenwoning in Leiden
of in de regio.

U gebruikt uw SV-urgentie:

U gebruikt uw inschrijftijd bij woningnet
Holland Rijnland:

• Eén jaar voor de geplande
sloopdatum mag u ook
reageren op woningen in
de regio.
• U zoekt zelf een andere
woning via de website van
Woningnet.
• U heeft voorrang op alle
vrijkomende woningen die
voldoen aan uw zoekprofiel
van alle woningcorporaties.
• U kunt reageren op alle
woningtypes die voldoen
aan uw zoekprofiel
• Wanneer twee urgenten
reageren, geldt de oudste
SV-urgentiedatum.
• Wanneer twee SV-urgenten
met dezelfde urgentiedatum reageren, geldt de
langste woonduur.
• Zie ook de huisvestingsverordening Holland
Rijnland.

• U zoekt zelf een andere
woning via de website
van Woningnet.
• U kunt reageren op alle
woningtypes.
• Als u op deze manier een
andere woning vindt
vervalt uw inschrijftijd
bij Woningnet. Ook uw
SV-urgentie vervalt.

Wanneer u wilt terugkeren:
• U krijgt van Portaal een interesseformulier.
• U stuurt dit ingevuld weer terug.
• U krijgt een uitnodiging van Portaal met informatie over de nieuwbouw, voordat
de nieuwe woningen via Woningnet Holland Rijnland worden aangeboden.
• U schrijft zich binnen twee maanden na verhuizing weer in bij Woningnet.
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Beëindiging huurovereenkomst
Op enig moment eindigt het huurcontract van uw woning
met Portaal. In de meeste situaties omdat u een andere woning
heeft gevonden en de huur heeft opgezegd. Als u de huur
niet zelf heeft opgezegd doen wij dit uiterlijk zes maanden
voordat de SV-urgentie afloopt. Dit doen wij door middel van
een aangetekende brief. Uw stadvernieuwingsurgentie is op dat
moment nog zes maanden geldig en u heeft dan nog maximaal
zes maanden om een andere woning te vinden. Portaal zal
dan actief met u meezoeken en indien nodig een passend
woningaanbod doen.
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3 U heeft een andere woning
gevonden, en dan?

De eerste stap die u zet is het schriftelijk

Verrekenen Als u een huurachterstand heeft bij

opzeggen van de huur van uw huidige woning.

Portaal dan verrekenen we achterstallige betalingen

Dit doet u maximaal één maand vóór de door

met de verhuiskostenvergoeding. De vergoeding is

u gewenste verhuisdatum. Het is mogelijk om

niet van invloed op bijdragen of kwijtscheldingen

op elke werkdag van de maand uw huur op

in verband met een laag inkomen.

te zeggen. U ontvangt van Portaal een schriftelijke bevestiging van uw huuropzegging en

Opleveren van uw woning

een datum voor de oplevering en de sleutel-

Na uw huuropzegging maakt Portaal een afspraak

overdracht. U betaalt geen laatste maand

met u. Tijdens deze afspraak loopt een medewerker

huur voor uw huidige woning.

van Portaal met u door uw woning en vertelt hoe u
uw woning moet opleveren.

Verhuiskostenvergoeding
Deze vergoeding krijgt u als u voldoet aan de

Staat van uw woning bij oplevering U levert uw

volgende eisen:

woning en berging leeg, compleet, bezemschoon op

• U bent hoofdhuurder van de woning.

en zonder ernstige schade. In overleg met Portaal kan

• U houdt uw hoofdverblijf in de woning.

worden besloten om gordijnen en vloerbedekking

• U heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd 		

achter te laten. Dit doet u op vrijwillige basis. U

met Portaal of één van haar rechtsvoorgangers.

ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Geen recht op verhuiskostenvergoeding

Overdracht sleutel Op de laatste dag van uw

hebben inwonende kinderen, huurders met een

huurcontract loopt een medewerker van Portaal met

tijdelijk huurcontract, onderhuurders en krakers.

u de lege woning en de berging door. Als de woning

Als u de woning in zijn geheel of gedeeltelijk

is opgeleverd volgens afspraak neemt Portaal de

zonder toestemming van Portaal heeft onder-

sleutel in ontvangst. Heeft u de woning niet volgens

verhuurd. Huurders die de huurovereenkomst

afspraak opgeleverd dan worden de kosten voor het

hebben opgezegd voor de peildatum of waar

in orde maken in rekening gebracht. De woningen

een ontruiming staat gepland, komen niet in

worden tot de sloop tijdelijk gebruikt en moeten

aanmerking voor de verhuiskostenvergoeding.

goed bewoonbaar zijn.

Als een huurder de woning niet op de sloopdatum
heeft verlaten, vervalt het recht op de verhuiskostenvergoeding.

Ik heb zelf mijn woning verbeterd, krijg ik een
vergoeding hiervoor? Tijdens de huisbezoeken
van mei en juni is gebleken dat er slechts een paar
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Uitbetaling U ontvangt 6.029 euro verhuiskosten-

huurders zijn die zelf voorzieningen in hun woning

vergoeding (prijspeil 2017). Deze vergoeding keren

hebben aangebracht. Hierbij hebben ze mogelijk

we in twee delen uit. U ontvangt binnen 15 werk-

recht op een vergoeding. Dit gaat alleen om zaken

dagen 4.000 euro bij het opzeggen van de huur van

die aard- en nagelvast zitten en die Portaal normaal

de woning. U ontvangt 2.029 euro op het moment

gesproken zou overnemen op het moment dat u

dat u de woning correct hebt opgeleverd en de

de woning zou verlaten. Denk hierbij aan keukens

sleutels inlevert.

en tegels. Denk hierbij niet aan doucheschermen,

douchecabines en andere zaken die u eenvoudig zelf kan
verwijderen of verkopen. Voor deze zaken ontvangt geen
vergoeding.
Voor de huurders die met toestemming van Portaal
voorzieningen hebben aangebracht en waarbij er sprake
kan zijn van een vergoeding zijn er twee mogelijkheden.
1. Deze bewoners hebben al een vergoeding van Portaal
ontvangen bij het aanbrengen van de voorziening.
Dan ontvangt u nu niets meer. Dit was de situatie tot
1 april 2014.
2. Bij de andere huurders komt Portaal op huisbezoek om
de staat en afschrijving te beoordelen. Portaal vergoedt
u een waarde op basis van een afschrijvingstermijn
vastgesteld in het ZAV beleid van Portaal.
In beide gevallen moet de voorziening in de woning
achterblijven.

Geiser/boiler, moederhaard of gaskachel in
eigendom
U mag deze zelf niet verwijderen in verband met de veiligheid. Denk aan een gasleiding en mogelijke aanwezigheid
van asbesthoudend materiaal. Portaal vergoedt u een waarde
op basis van een afschrijvingstermijn. U moet dan wel de
aankoopbonnen kunnen overhandigen.

Geiser/boiler, moederhaard of gaskachel
via huur of huur/koopregeling
Portaal koopt uw huurcontract of huur/koopregeling af
bij uw energieleverancier. Dit kost u niets. Hiervoor levert
u het contract aan bij Portaal. De geiser, moederhaard
of gaskachel laat u achter in de woning.

Overige financiële afspraken
Laatste maand huur U betaalt wanneer u verhuist geen
laatste maand huur voor uw huidige woning. U betaalt
dan alleen de huur van uw nieuwe woning.

de huur. Tenzij er andere afspraken met de bewoner zijn

Bevriezen van de huur Uw netto huurprijs (kale huur)

gemaakt. De hoogte van de huurgewenning is vastgesteld

wordt vanaf de datum van het kennisnemingsbesluit

op het moment dat de huurder verhuisd en niet jaarlijks

‘bevroren’. Dat betekent dat u tot uw verhuizing geen

geïndexeerd. Op de volgende bladzijde kunt u bepalen

jaarlijkse huurverhoging meer krijgt. Uw servicekosten

of u daarvoor in aanmerking komt.

kunnen nog wel stijgen of dalen. Waarom? De servicekosten
zijn altijd een afrekening van de werkelijk gemaakte kosten

Uitgangspunten bij berekening

van het jaar daarvoor. Deze staan los van de netto huurprijs.

• De huursprong is maximaal 143 euro per maand.

Huurgewenning Is uw nieuwe woning duurder en is uw

• Per labelstapverbetering van het energielabel wordt er

gezamenlijk belastbaar jaarinkomen lager dan 36.165 euro?

10 euro afgetrokken.

Dan heeft u mogelijk recht op huurgewenning. Dit is

• Over het eerste jaar krijgt u 75% van de huursprong.

een vergoeding om aan een hogere huur te wennen.

• Over het tweede jaar 50%.

Dit bedrag betalen wij in één keer uit, na opzegging van

• En over het derde jaar ontvangt u 25% van de huursprong.
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Huurgewenning, kom ik ervoor in
aanmerking en hoe bereken ik dit?
Is het belastbaar gezamenlijk
inkomen € 36.165 of hoger?

nee

U komt mogelijk
in aanmerking

Berekenen van de
huursprong

ja

U komt niet in aanmerking
voor huurgewenning

Oude Huis

Nieuwe huis

• Kale of netto huurprijs.
• Huurtoeslag volgens de
beschikking van de
belastingdienst.
• Energielabel

• Kale of netto huurprijs.
• Proefberekening huurtoeslag (www.toeslagen.nl)
op basis van een inkomensverklaring van de
belastingdienst.
• Energielabel

Rekenen,
een voorbeeld

Oude Huis

Nieuwe huis

• Huurprijs: € 440,• Huurtoeslag € 110,• Energielabel G

• Huurprijs: € 599,• Huurtoeslag € 200,• Energielabel B

Huursprong
De oude woning heeft een huur van € 440 min de huurtoeslag van € 110 = € 330 met label G
De nieuwe woning heeft een huur van € 559 min de huurtoeslag van € 200 = € 399 met label B
De huurprijs van uw nieuwe huis is € 69 hoger, want de nieuwe huurprijs € 399 min de oude huurprijs € 330 = € 69

Labelstap
Van label G naar label B is 5 stappen. Per stap is het € 10. In totaal is dat 5 x € 10 = € 50

Definitieve bedrag van de huursprong
Dit is de huursprong: van € 69 min de labelstap van € 50 = € 19

Wat krijgt u uitbetaald bij een huursprong van € 19 per maand:
Het eerste jaar krijgt u 75% van € 19 per maand. Dat is € 171 voor één jaar
Het tweede jaar krijgt u 50% van € 19 per maand. Dat is € 114 voor één jaar
Het derde jaar krijgt u 25% van € 19 per maand. Dat is € 57 voor één jaar

In dit voorbeeld krijgt u totaal € 342 aan huurgewenning. Dit betalen wij in één keer uit
en nadat u de sleutels van uw oude woning bij ons heeft ingeleverd.
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4 De Draagvlakmeting

Bij de huisbezoeken in april, mei en juni van dit
jaar hebben wij veel van uw vragen beantwoord.
Wij hebben ook informeel gevraagd wat u van
de sloopplannen vindt. Met een draagvlakmeting
vragen we dit formeel.

Ilse Houtman/Ron Mul.
c – Van het ingevulde formulier een foto maken
of scannen en mailen naar Hoflaan@portaal.nl
d – Inleveren bij het huisbezoek. Een kopie wordt op
kantoor gemaakt en daarna gemaild of verstuurd

Wat is het en waarom?

aan de huurder.

instemt met de plannen. Dit hebben we (huurders-

Hoe kunt u bepalen of u akkoord kunt gaan
met de sloopplannen en het sociaal plan?

organisaties en corporaties) zo afgesproken in

We informeren u over de plannen. U ontvangt

het Sociaal Statuut Leiden 2013 -2018. Daarom

schriftelijke informatie en wij nodigen u uit voor een

voert Portaal een draagvlakmeting uit. Een draag-

inloopbijeenkomst om de plannen toe te lichten en

vlakmeting betekent dat wij aan alle huishoudens

uw vragen te beantwoorden. Wij hopen dat u hierna

vragen of zij het met onze plannen en het sociaal

voldoende informatie heeft om te besluiten of u

plan eens zijn.

in kan stemmen met ons voorstel. Wanneer u nog

Portaal wil graag dat 70% van de huishoudens

aanvullende vragen heeft kunt u langskomen op het

Hoe meet Portaal wie voor of tegen de
sloopplannen stemt?

spreekuur van Portaal.

Portaal vraagt aan alle huishoudens van de betrokken

Hoe worden de stemmen geteld?

adressen om over de sloopplannen en

Elk huishouden (hoofdhuurder) ontvangt één

het sociaal plan te stemmen. In een huishouden

invulformulier. Een volledig ingevuld formulier

mag alleen de hoofdhuurder een stem uitbrengen.

telt als één stem. Huishoudens die geen formulier

Alleen huurders met een huurcontract voor

invullen tellen mee als ‘nee’ stem. Het is daarom

onbepaalde tijd (vast) mogen stemmen. U krijgt

van belang dat u een volledig ingevuld formulier

hiervoor deze brochure en een invulformulier.

terugstuurt. Als u niet stemt, heeft u namelijk

U vult op dat formulier in of u wel of niet instemt

geen invloed. De lege woningen tellen niet mee.

met de sloopplannen en het sociaal plan.

Inleveren formulier draagvlakmeting

Wat gebeurt er als minimaal 70% van
alle bewoners akkoord gaat?

U ontvangt van Portaal bij deze brochure een

Stemt minimaal 70% van de bewoners in, dan

invulformulier. Daarnaast heeft u een begeleidende

vragen wij een kennisnemingsbesluit aan bij

brief ontvangen met een uitnodiging voor een

de gemeente Leiden. Zodra de gemeente het

inloopbijeenkomst. Tijdens genoemde data en

kennisnemingsbesluit heeft genomen verstrekt

tijdstippen staan de medewerkers van Portaal klaar

de Regionale Urgentiecommissie SV-urgentie.

om uw vragen te beantwoorden. Op het formulier

Pas op het moment dat u de SV-urgentie per

staat wanneer u dit uiterlijk in moet leveren.

post heeft ontvangen bent u een SV-urgent-

Dit kan op verschillende manieren:

woningzoekende en kunt u met voorrang en

a – Inleveren tijdens de inloop. Het formulier wordt

recht op verhuiskostenvergoeding op zoek naar

voorzien van een datumstempel en de huurder

een andere woning. Ook komt u bij verhuizing

ontvangt een kopie.

in aanmerking voor alle afspraken en regelingen

b – Opsturen naar Portaal ter attentie van

die we in deze brochure noemen.
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Wat gebeurt er als minimaal 70% van
alle bewoners akkoord gaat, maar u hebt
tegen gestemd?

hardheidsclausule. De huurder kan Portaal in

U ontvangt een brief over het behalen van het

en neemt binnen dertig dagen na ontvangst een besluit.

draagvlak.

De uitslag wordt schriftelijk, met redenen, meegedeeld

U bent dan volgens de wet verplicht om mee te werken

aan de betrokken huurder. De huurder kan tegen de

aan de uitvoering van het (sociaal) plan. Wanneer u het

beslissing van Portaal bezwaar maken bij de lokale

die situatie verzoeken af te wijken van dit sociaal plan.
In dat geval neemt Portaal dit verzoek in behandeling

hier niet mee eens bent, kunt u bezwaar aantekenen bij geschillencommissie.
de rechter. Dit moet u doen binnen acht weken na
dagtekening van de brief van Portaal waarin wordt

Lokale Geschillencommissie

vermeld dat er minimaal 70% draagvlak is behaald.

Individuele huurders kunnen zich wenden tot
geschillencommissie als zij het niet eens zijn met de

Wat doet Portaal als minder dan 70% van
de bewoners akkoord gaat?

wijze waarop Portaal het sociaal statuut uitvoert of

Uit de gesprekken met u is gebleken dat er weinig

huurder naar de geschillencommissie kan gaan zijn:

huurders tegen sloop zijn. Velen van u zien het als een

het vaststellen van de technische noodzaak tot

kans. Mocht het percentage voorstemmers toch minder

ontruiming, vaststelling ZAV vergoeding, enz.

dan 70% zijn dan gaan we opnieuw bekijken wat

De gegevens kunt u vinden op onze website. De

haalbaar is.

individuele huurder kan er ook voor kiezen zijn zaak

interpreteert. Voorbeelden van zaken waarmee de

aan de huurcommissie of de rechter voor te leggen.

Tot slot
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Hardheidsclausule

Indexering

Als dit sociaal plan in een specifiek geval voor een

Alle vergoedingen uit dit sociaal plan indexeren

huurder onevenredig negatieve gevolgen heeft die

we jaarlijks per 1 juli conform het consumentenprijs-

ongunstiger zijn dan voor de overige huurders het

indexcijfer(CPI) van het CBS. Bedragen worden

geval is, kan die huurder een beroep doen op de

afgerond op hele euro’s.

5 Vragen en contactpersonen

Heeft u vragen over dit informatieboekje
en de plannen van Portaal?
Kom naar het spreekuur. Deze kondigen we aan in
onze nieuwsbrieven. Of stuur een mailbericht naar
Ilse Houtman of Ron Mul via hoflaan@portaal.nl.
Bellen kan ook 0800 – 767 82 25 (gratis) of
0318 – 89 89 89 (mobiele bellers).
Heeft u hulp nodig bij het vinden van een
andere woning kom langs op het beheerderskantoor op de Willem Klooslaan, kom naar het
spreekuur of neem contact op met Ron Mul.
Heeft u vragen over Woningnet Holland Rijnland,
kijk dan op www.woningnethollandrijnland.nl. Wij
kunnen u helpen met het inschrijven en zoeken naar
een woning. Kom ook dan langs op het spreekuur.
Heeft u vragen over uw woonomgeving?
Neem dan contact op met uw beheerder Ümit Güney
via Portaal Klantenservice via 0800 – 767 82 25 (gratis)
of 0318 – 89 89 89 (mobiele bellers) of kom naar
het spreekuur.
Heeft u een klacht over uw woning?
Is er iets kapot, heeft u een storing, een lekkage of
een reparatieverzoek? Meldt dit dan bij Portaal.
Dat kan via onze website www.portaal.nl of bel
Portaal Klantenservice via 0800 – 767 82 25 (gratis)
of 0318 – 89 89 89 (mobiele bellers).
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