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Hoflaan & Weidehof
Van sloop naar nieuwbouw
In december informeerden wij u over het behaalde draagvlak voor de sloop en
nieuwbouw van de woningen aan de Hoflaan en Weidehof. In deze nieuwsbrief
informeren wij u over uw Stadsvernieuwingssurgentie (SV-Urgentie). Lees deze
nieuwsbrief goed door!
In deze nieuwsbrief geven wij u belangrijke informatie over uw SV-urgentie. U
moet zelf actie ondernemen. Lees deze nieuwsbrief daarom goed door.

Contact
Hoflaan

Uw SV-urgentie
Pas als de gemeente Leiden een kennisnemingsbesluit neemt, is het sociaal plan voor
de Hoflaan Sloop & Nieuwbouw geldig. Wij hopen en verwachten dat de gemeente
(het college van Burgemeester en Wethouders) half februari een besluit neemt. Dan
gaat het sociaal plan in en krijgt u de SV-urgentie. Als er verder geen vertraging
optreedt, ontvangt u eind februari/begin maart van de urgentiecommissie een brief
waarin staat dat u SV-urgent bent. Ook de verhuiskostenvergoeding gaat vanaf dat
moment gelden als u de huur opzegt.

hoflaan@portaal.nl
0800-7678225 (gratis) of
0318 - 89 89 89 (mobiele
bellers)

Het kan zijn dat het college nog aanvullende vragen heeft of het advies van de
gemeenteraad wil afwachten. Dan is er geen kennisnemingsbesluit en krijgt u ook nog
geen SV-urgentie. Ook de verhuiskostenvergoeding bij huuropzegging geldt dan nog
niet. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief.
Wat moet u nu al doen?
1. Schrijf u in bij Woningnet Holland Rijnland via www.woningnethollandrijnland.nl.
Zonder inschrijfnummer krijgt u geen urgentie.
2. Staat u al ingeschreven bij Holland Rijnland? Controleer dan uw inschrijving op uw
inkomen en het aantal mensen dat met u meeverhuist. Als deze gegevens niet
correct zijn, klopt uw urgentie niet en kan u een nieuwe woning mis lopen.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van Portaal en
wordt verspreid onder de

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met, Ron Mul, bewonersbegeleider bij
Portaal, via telefoonnummer 0800 – 767 82 25 of 0318 – 89 89 89 (voor mobiele
bellers).

bewoners van :
Hoflaan 101 t/m 135
Hoflaan 137 t/m 167
Weidehof 33 t/m 56

Vanaf dinsdag 6 februari starten we met een wekelijks spreekuur. Ron is
tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig op de Hoflaan nummer 161.
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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
 Dien uw reparatie eenvoudig en snel in via www.mijn.Portaal.nl Heeft u nog
geen account? Dan kunt u op www.mijn.portaal.nl in een paar minuten
aanmaken.
 Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Bel dan naar 0651313265 en vraag naar Ilse Houtman of mail naar hoflaan@portaal.nl
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