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Grevenstraat en omgeving te Leiden 

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de plannen voor de woningen in uw 

complex.  

 

Korte terugkoppeling koude opnames 

Eind vorig jaar heeft de aannemer, samen met een 

paar onderaannemers en Portaal, de koude 

opnames uitgevoerd. Ruim 80% van alle woningen 

is onderzocht. Hiermee hebben wij de meeste 

bewoners gesproken.  

 

De meest gehoorde klachten zijn tocht, vocht en geluid. Er zijn grote verschillen tussen 

de woningen. Ook door aanpassingen die bewoners zelf hebben gedaan aan de 

woning. Op de vraag: Hoe bewoners over het algemeen aankijken tegen een 

eventuele renovatie? gaf een groot aantal bewoners aan dat zij het fijn vinden dat 

Portaal de woningen wil opknappen en verbeteren. Enkele bewoners vinden een 

renovatie niet zo nodig. Bij een eventuele renovatie maken bewoners zich onder 

andere zorgen over: het tijdelijk verhuizen naar een wisselwoning (over waar de 

wisselwoning is en voor hoe lang dit is), wat er gebeurt met zelf aangebrachte 

aanpassingen in de woning en de huurverhoging.  

 

Tijdens de koude opnamen zijn (individuele) wensen opgeschreven. Het verbeteren 

van de isolatie is het meest genoemd. Dit om tocht, kou en vocht te voorkomen. Vooral 

bewoners uit de boven- en benedenwoning noemden ook het verbeteren van de 

geluidsisolatie. Andere wensen die wij hoorden, zijn onder andere: het vervangen van 

de badkamer, keuken en/of toilet, het wijzigen van de indeling van de woning (bv. het 

verplaatsen van de badkamer en/of het toilet), het aanpassen/verbeteren van elektra 

en het bieden van individuele keuzes (maatwerk).  

 

Een aantal wensen nemen we direct mee in het 

algemene plan. Heeft u als bewoner een wens voor 

uw persoonlijke situatie, dan bekijken wij per geval 

of we deze wens kunnen uitvoeren, of niet. U krijgt 

hier persoonlijk een terugkoppeling van. Deze 

terugkoppeling krijgt u in ieder geval vóór de 

draagvlakmeting. 

 

Heeft u nog (individuele) wensen, die u tijdens de koude opname niet genoemd heeft? 

Dan kunt u deze alsnog delen met Portaal en de aannemer, via de 

bewonersbegeleider, of per mail: grevenstraat@portaal.nl.  
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Uitgangspunten renovatie 

De komende weken werken wij samen met de aannemer de uitkomsten van de koude 

opnamen verder uit. Bewoners die we nog niet gesproken hebben, proberen we alsnog 

te bereiken. Op basis van de uitkomsten van de koude opnames is duidelijk geworden 

dat als de renovatie doorgaat, de volgende uitgangspunten gelden:  

 de renovatie zal in onbewoonde staat zijn. Dat betekent dat bewoners tijdelijk 

naar een andere woning gaan. Portaal zet wisselwoningen in. Waar deze zijn en 

hoe deze eruit zien is nu nog niet bekend. Wel streven we ernaar dat deze 

woningen nagenoeg vergelijkbaar zijn met de huidige woningen en in de buurt 

zijn. 

 de aanpak per blok (ca. 10 woningen) zal in totaal ongeveer 3 maanden duren. 

Dit geldt voor de werkzaamheden aan de buiten- en binnenkant van de woning.   

 

De uitgangspunten hierboven zijn de basis voor het Sociaal Plan, samen met de 

afspraken in het Sociaal Statuut Leiden. Het Sociaal Plan stellen we samen met de 

klankbordgroep op.  

 

Overleg met de klankbordgroep 

Tijdens het overleg deelden we de uitkomsten van de 

koude opnames. En bespraken we de uitgangspunten 

voor de renovatie, zoals in de vorige alinea staat. De 

komende tijd werken wij de resultaten van de koude 

opnames verder uit en gaan wij verder met de 

klankbordgroep in overleg over het Sociaal Plan. 

Benieuwd wat er besproken is het afgelopen overleg?  

Zie het verslag op onze website:        

https://www.portaal.nl/projecten/grevenstraat-eo-leiden/ 

 

Voorstellen bewonersbegeleider 

Irene de Bruin is de vaste bewonersbegeleider voor het project Grevenstraat e.o.  

Tijd om haar aan u voor te stellen.  

 

Beste bewoner, ik ben Irene de Bruin 

 

Al vele jaren werk ik als bewonersbegeleider. Ik ben uw 

vaste contactpersoon voor en tijdens de renovatie. 

Ik informeer u over het plan en de gevolgen daarvan. En 

beantwoord al uw niet-technische vragen over het 

project. Samen met u kijk ik waar wij rekening mee 

moeten houden tijdens een eventuele renovatie. Tijdens 

de koude opnames heb ik een groot aantal bewoners al 

gesproken. Ook de komende periode ziet u mij steeds 

vaker in de wijk.  

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u rechtstreeks bellen naar: 06-18 18 22 

29, of mailen naar grevenstraat@portaal.nl. Vanaf nu is er ook spreekuur in de wijk, 

namelijk iedere woensdag, van 13.00 tot 14.00 uur, Druckerstraat 6A.  

Ik hoop u snel te spreken! 
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