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Hoflaan & Weidehof  
Van sloop naar nieuwbouw 
 

Het kennisnemingsbesluit is genomen! Op 6 maart heeft het college van B&W het 

kennisnemingsbesluit voor 58 woningen aan de Hoflaan & de Weidehof genomen.  

Wat betekent dit voor u 

Met dit kennisnemingsbesluit vraagt 

Portaal voor u een stadsvernieuwings- 

urgentie (SV-urgentie) aan bij de 

urgentiecommissie. De komende weken 

ontvangt u een brief van de 

urgentiecommissie met uw zoekprofiel. 

Vanaf dat moment kunt u met uw urgentie 

reageren op andere woningen. Hoe werkt 

dat ook alweer? In het schema op de 

achterkant staat dit uitgelegd. Ook heeft u 

vanaf dat moment recht op de 

verhuiskostenvergoeding als u de huur 

opzegt van uw woning.   

Volgorde SV-urgenten 

Wanneer twee SV-urgenten uit 

verschillende buurten op dezelfde woning 

reageren is er een rangorde. Eerst degene 

met de oudste toekenningsdatum van de 

SV-urgentie, bij gelijke toekenningsdatum degene met de langste woonduur, bij gelijke 

woonduur de leeftijd van de hoofdbewoner, en bij gelijke leeftijd door loting. De 

voorrangsregels zijn bepaald in de huisvestingsverordening Holland Rijnland, artikel 27 

e.v. Deze kunt u vinden op https://www.portaal.nl/projecten/hart-voor-de-hoflaan-sloop-

en-nieuwbouw/ 

Spreekuur 

Er komen te weinig bezoekers naar het spreekuur. Daarom stoppen we hier mee.  

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met, Ron Mul, bewonersbegeleider bij 

Portaal, via 0800 – 767 82 25 of 0318 – 89 89 89 (voor mobiele bellers). U kunt dan 

een afspraak met hem maken. 
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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 101 t/m 135  

Hoflaan 137 t/m 167  

Weidehof 33 t/m 56 
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Nieuwsbrief Portaal 
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Contactgegevens Portaal  

• 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 ‘mijn portaal’ 

Heeft u nog geen account? Dan kunt u op www.portaal.nl in een 

paar minuten aanmaken.  

• Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Bel dan naar  

onze klantenservice 0318 – 89 89 89 en vraag naar Ilse Houtman of mail naar 

hoflaan@portaal.nl. 

 

Zoeken naar een andere woning 

 

 


