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Verslag en afspraken overleg  

Klankbordgroep Grevenstraat e.o. 

 

Datum: 2 november 2017  

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Geluiden uit de wijk? 

3. Reactie van klankbordgroep op maatregelen voorkeursscenario 

4. Stand van zaken: aannemer + planning  

5. Communicatie: nieuwsbrief 

6. Wat verder ter tafel komt   

 

Verslag:  

1. Opening en mededelingen 

Portaal heet de aanwezige bewoners van harte welkom.   

Aanvullende mededelingen:  

- Twee bewoners konden helaas niet aanwezig zijn;  

  een bewoner schuift mogelijk later aan 

- Er zijn enkele veranderingen binnen het projectteam van Portaal:  

    - Lieke van Gastel neemt de taken over van Wilt de Boer als projectmanager 

    - Patrick van Kuilenburg is toegevoegd als werkvoorbereider  

    - Inge van Oortgiesen is trainee bij Portaal en ondersteunt het projectteam 

- De aannemer neemt deel aan het overleg en zal zich voorstellen bij agendapunt 4. 

- Vanwege het grote gezelschap, heeft Portaal aan de buurtbeheerder van 

  Portaal, Henny Hart gevraagd om een volgend overleg aan te schuiven.   

- Van het vorige overleg is geen apart verslag. Alles wat destijds is besproken, is  

  opgenomen in de persoonlijke brief + 2 bijlagen die bewoners  

  ontvangen hebben eind augustus 2017 

 

2. Geluiden uit de wijk?   

- lege woningen: tijdens een eerder overleg heeft Portaal aangegeven dat  

  woningen die leegkomen, vooralsnog niet opnieuw verhuurd zouden worden.  

  Mogelijk zouden deze woningen tijdens een eventuele renovatie kunnen dienen als 

  wisselwoningen mocht dat nodig zijn. Leegstand is een onwenselijke situatie,  

  vanwege de leefbaarheid in de complexen en vanwege de grote woningvraag.  

  Dat maakt dat Portaal inzet op het verminderen van leegstand. Een aantal  

  woningen welke al langer leeg stonden zijn helaas daarom toch weer verhuurd.  
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Er zijn nu opnieuw afspraken gemaakt om de nu leegstaande woningen / 

leegkomende woningen voor het project vooralsnog leeg te houden, zodat deze op 

den duur mogelijk gebruikt kunnen worden voor nader onderzoek, als 

inpiratiewoning en mogelijk als wisselwoning. Als blijkt dat bepaalde woningen niet 

leeggehouden hoeven te worden voor het project en we toch voorkeur hebben voor 

opnieuw verhuren, zal de Klankbordgroep hiervan op de hoogte worden gebracht en 

de nieuwe huurder ingelicht worden over de laatste stand van zaken qua de 

renovatie.  

- nieuwe huurders: de klankbordgroep vraagt zich af of de nieuwe bewoners 

  volledig op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. Bij de verhuring is door 

  Portaal aangegeven dat er een plan gemaakt wordt voor renovatie. Om er zeker  

  van te zijn dat deze nieuwe huurders volledig op de hoogte zijn, neemt Portaal  

  telefonisch contact op met de nieuwe huurders.  

- overlastsituatie Druckerstraat: een van de bewoners op de Druckerstraat heeft 

  bij de klankbordgroep een overlastsituatie gemeld, die via de regio vooralsnog niet 

  opgepakt is. Het projectteam checkt of deze situatie bekend is bij de regio en wat 

  de laatste stand van zaken is.  

- signalen vanuit medewerkers / (onder)aannemers van Portaal/VOC:  

  Onlangs liepen er personen met mappen in de wijk, die de bewoners vertelden dat  

  zij hoe dan ook de woning uit moeten. Of dat het geval is, wordt nog verder  

  onderzocht samen met de aannemer. Maar duidelijk is dat het projectteam 

  personen die in de wijk komen, nog beter op de hoogte moeten stellen van de 

  laatste stand van zaken, om te voorkomen dat er allerlei miscommunicatie  

  ontstaat. Portaal zorgt dat er met enige regelmaat een intern overleg ingepland 

  wordt.   

 

3. Reactie van klankbordgroep op maatregelen voorkeursscenario 

Portaal is benieuwd naar de reactie van de klankbordgroep op de maatregelen van 

het voorkeursscenario, zoals die eerder gepresenteerd zijn. In de basis lijken de 

genoemde maatregelen aan te sluiten op de klachten die bewoners ervaren. En 

begrijpt de klankbordgroep dat een aantal maatregelen noodzakelijk is, of erg 

wenselijk is vanuit onderhoud, veiligheid en/of duurzaamheid. Het belang wat 

bewoners hier aan hechten kan echter per bewoner verschillen en hangt mogelijk 

ook af van de gevolgen van bepaalde maatregelen. Daarom is de klankbordgroep 

van mening dat het van belang is om een 100% inventarisatie uit te voeren, en een 

breder beeld te krijgen vanuit alle bewoners, voordat de klankbordgroep hier 

concreet op kan reageren. Naast een technische inventarisatie, is een eerste sociale 

inventarisatie ook wenselijk, om te bepalen hoe bewoners aan kijken tegen 

mogelijke gevolgen van een eventuele renovatie. Deze 100% inventarisatie, oftewel 

de ‘koude opnames’ worden op korte termijn gepland, namelijk vanaf 20 november.  

 

Met de uitkomsten van de ‘koude opnames’ en meer inzicht in de gevolgen van 

bepaalde maatregelen, bespreken we de maatregelen op een later moment met de 

klankbordgroep.   
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4. Stand van zaken: aannemer + planning  

 

De aannemer: VIOS, stelt zich voor op basis van een korte presentatie. Deze 

presentatie voegt Portaal toe aan de website. Aan tafel zitten:  

- Ruud Diks: senior planvoorbereider 

- Roy Diks: projectleider 

- Jaap Hofland: uitvoerder 

 

Met name Roy en Jaap zijn degenen die zich bezig houden met de zaken rondom de 

bewoners. De aannemer heeft ruime ervaring met soortgelijke projecten en heeft 

onlangs voor Portaal de renovaties aan Anna van Saksenstraat en Kooizicht 

uitgevoerd. De aannemer staat voor duurzame renovatie en het versterken van de 

historische karakteristieken. En belangrijk vinden zij dat ze ‘samen met de 

bewoners’ bouwen. 

 

De planning: We streven nog steeds naar start renovatie van de eerste woningen 

in september 2018. Een en ander hangt uiteraard af van de (Sociaal) planvordering, 

van vergunningen, besluitvorming etc. Nu de aannemer bekend is gaan we stap 

voor stap de planning verder uitwerken. Stap 1 is nu dat we op korte termijn starten 

met ‘de koude opnames’ om per woning in beeld te hebben wat de stand van zaken 

is. Deze koude opnames vinden plaats vanaf 20 november.  

 

Uitvoering van de koude opnames wordt besproken:  

- inspectie is noodzakelijk, dus in eerste instantie maakt VIOS telefonisch een 

afspraak met de bewoners. Indien het VIOS niet lukt om een afspraak te maken/ de 

bewoners te bereiken, zal Portaal samen met VIOS de bewoners actief gaan 

benaderen, bijvoorbeeld door aan te bellen / aan te schrijven.  

- vraag vanuit de klankbordgroep is of de koude opnames ook in de avond plaats 

kunnen vinden. Dit is echter niet mogelijk, omdat een aantal (visuele) inspecties bij 

daglicht gedaan moet worden.  

- klankbordgroep geeft aan dat het wenselijk is om bewoners mee te geven dat 

mochten zij het fijn vinden, het mogelijk is om iemand aan laten schuiven tijdens de 

koude opname, eventueel een familielid, een buur of iemand vanuit de 

klankbordgroep. Dit zal Portaal ook benadrukken in de nieuwsbrief.  

- de koude opnames zijn bedoeld om te inventariseren / informatie op te halen. Ook 

is er een medewerker van Portaal die de ‘zorgen & wensen’ van de bewoners 

ophaalt. Uitgangspunt is dat zowel de aannemer, als Portaal tijdens de koude 

opnames geen bevestiging geeft van de mogelijkheden, of hoe we omgaan met 

bepaalde zorgen/wensen op individueel niveau. Deze bevestiging vindt op een later 

moment plaats, zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk tijdens de warme 

opnames (deze vinden plaats ca. 6 weken voordat de uitvoering daadwerkelijk 

start). Essentieel is wel dat in alle gevallen geldt dat we niks gaan doen, zonder dat 

dit duidelijk met de bewoner besproken is.  
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- de asbestinventarisatie is visueel. In een enkel geval zal de aannemer vragen of 

zij een monster mogen nemen. Bijvoorbeeld als zij dit makkelijk kunnen doen door 

een hoekje van de huidige vloerbedekking omhoog te halen. Dit altijd in overleg met 

de bewoner. Hierbij ontstaat geen schade en bestaat er geen risico voor de 

gezondheid van de bewoners.  

 

 

5. Communicatie: nieuwsbrief 

Klankbordgroep ontvangt een concept-nieuwsbrief met daarin o.a. de aankondiging 

voor de koude opnames vanaf 20 november. Klankbordgroep geeft uiterlijk 7 

november een reactie, zodat de nieuwsbrief uiterlijk 10 november verstuurd wordt 

aan alle bewoners.  

 

6. Wat verder ter tafel komt   

- Portaal in de wijk: wens vanuit de klankbordgroep om zo spoedig mogelijk aan 

te kondigen dat Druckerstraat 32 gebruikt gaat worden als ‘kantoor/ruimte voor 

spreekuur’ en mogelijk model/inspiratiewoning voor het project. Op dit moment is 

deze woning tijdelijk in gebruik door een bewoner uit de buurt, in verband met 

werkzaamheden in de woning. Daarna neemt Portaal deze woning in gebruik en zal 

de buurt daarvan op de hoogte stellen.  

- app voor bewoners: de aannemer is benieuwd of het voor bewoners handig is 

om met een ‘app’ te werken, zodat ze bijvoorbeeld al het nieuws, belangrijke 

documenten etc. straks digitaal beschikbaar hebben? De klankbordgroep geeft aan 

dat waarschijnlijk niet alle bewoners al zo ver zijn om alles digitaal te ontvangen, 

maar vindt het wel interessant om als vraag mee te nemen tijdens de ‘koude 

opname’.    

- afstemming met de gemeente: op meerdere momenten tijdens het overleg 

komt terug dat afstemming met de gemeente essentieel is:  

      -in het kader van het vergunningentraject is het essentieel om met de 

       gemeente (welstand) afstemming te hebben over het uiteindelijke ontwerp.  

       Portaal geeft aan dat wij vooroverleg hebben met de gemeente en dat het  

       uitgangspunt hierbij is om de historische waarde van de woningen te  

       behouden/terug te brengen.  

      -in het kader van de plannen die de gemeente heeft met de wijk en/of 

       omgeving. En de vraag is in hoeverre de regio door de gemeente meegenomen  

       is in eventuele plannen. Portaal checkt dit bij de regio.  

      -in het kader van voorzieningen in de wijk (voor fietsen en/of scootmobiel).  

       Bewoners hebben hiervoor de gemeente eerder benaderd, maar er is tot nu toe  

       geen gehoor gegeven aan de verzoeken (mogelijk ook door de beperkte ruimte  

       in de wijk). Portaal gaat niet over de voorzieningen in de wijk. Dit ligt bij de  

       gemeente. Wel zal Portaal de wens van bewoners in gesprek met de gemeente 

       nogmaals benoemen.  
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- gasloos of niet?: Vanuit de klankbordgroep is eerder al eens aangehaald in 

hoeverre duurzaamheidsamibities (bijvoorbeeld gasloos of niet?) meegenomen 

worden in de planvorming en hoe dit zich verhoudt tot de maatregelen die tot nu toe 

zijn gepresenteerd. In opdracht naar de aannemer is meegegeven wat de 

mogelijkheden op dit moment zijn in het kader van duurzaamheid en zal op een 

later moment bepaald worden wat we in het project mee kunnen nemen en wat niet.  

 

VOLGEND OVERLEG 

Het volgend overleg is gepland op: 

DONDERDAG 21 DECEMBER, van 15.00 – 16.30 UUR 

Druckerstraat 32, Leiden  

 

 

ACTIES  

Wat? Wie voert de actie uit? 

Agendapunt 2.Geluiden uit de wijk  

- afspraken maken met de regio over het leeg houden van woningen  

- check bij nieuwe huurders over de informatie die zij ontvangen hebben 

  van de verhuurmedewerker 

- navraag over overlastsituatie bovenwoning Druckerstraat bij de regio 

- overleggen inplannen met de regio 

Portaal, Marlou/Lieke 

Agendapunt 3. Reactie klankbordgroep maatregelen  

- uitkomsten van de ‘koude opnames’ terugkoppelen in het overleg met 

de klankbordgroep  

Portaal, Marlou / VIOS 

Agendapunt 4. Stand van zaken: aannemer - planning  

- presentatie VIOS toevoegen aan projectenwebsite Portaal 

- afspraken inplannen met bewoners voor ‘koude opnames’ vanaf 20 

november 

- bewoners informeren over wat de ‘koude opname’ inhoudt: zowel bij 
het maken van de afspraak en in de bevestigingsbrief (wat gaan we 

opnemen, wie komen er, hoe lang duurt het, etc.) 

Portaal, Marlou 

VIOS 

 

VIOS 

Agendapunt 5. Communicatie: nieuwsbrief  

- concept-nieuwsbrief maken, met daarin voorstellen VIOS, aankondiging 

koude opnames 

- reageren op de concept-nieuwsbrief (uiterlijk 7 november) 

- versturen nieuwsbrief (uiterlijk 10 november) 

Portaal, Marlou 

Klankbordgroep 

Portaal, Marlou 

Agendapunt 6. Wat verder ter tafel komt  

- bewoners z.s.m. op de hoogte stellen van ingebruikname Druckerstraat 

32 als kantoor/werkruimte Portaal/VIOS in de wijk 

- Vraag voor belangstelling app voor bewoners meenemen tijdens warme 

opnames 

- afstemming met welstand 

- navraag bij de regio in hoeverre er overleg is over plannen wijk en 
omgeving 

- meenemen in gesprek met gemeente: wens vanuit bewoners in het 
kader van voorzieningen in de wijk 

- bepalen welke duurzaamheidsambities meegenomen kunnen worden in 
het uiteindelijke renovatieplan 

Portaal, Marlou 

 

Portaal/VIOS 

Portaal/VIOS 

 

Portaal, Marlou 

Portaal/VIOS 

 

Portaal/VIOS 


