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Verslag en afspraken overleg 

Klankbordgroep Grevenstraat e.o. 

 

Datum: 1 februari 2018 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Verslag vorige bijeenkomst 

3. Geluiden uit de wijk 

4. Stand van zaken plan 

5. Eerste aanzet sociaal plan 

6. Communicatie 

7. Wat verder ter tafel komt 

 

 

Verslag:  

 

1. Opening en mededelingen 

- Ingekomen stuk is een reactie van de klankbordgroep op de eerste aanzet 

Sociaal Plan. Deze reactie bespreken we bij agendapunt 5 van het overleg 

 

2. Verslag vorige bijeenkomst   

- Per mail konden de klankbordgroepleden reageren op het verslag van het 

overleg van 21 december 2017. Er zijn geen reacties binnen gekomen. Dus 

we stellen het verslag vast. En het verslag komt op de website van Portaal.  

- Acties die nog openstonden: 

- Agenderen overleg met gemeente over plannen in de wijk: Via de adviseur 

Leefomgeving van Portaal is de terugkoppeling gekomen, dat er op dit 

moment geen directe plannen vanuit de gemeente zijn in de wijk zelf. Er zijn 

wel enkele plannen vanuit de gemeente, maar die zijn met name wat verder 

weg, met name aan de noordzijde van de wijk (vanaf de Oudeveste) en 

hebben dus geen invloed op een mogelijke renovatie.  

- Agenderen: hoe om te gaan met negatieve geluiden in de wijk. Dit punt 

nemen we mee tijdens agendapunt 3 van dit overleg.  

- Agenderen thema duurzaamheid: tijdens het bespreken van de stand van 

zaken (punt 4 van de agenda) komen we terug op welke 

duurzaamheidspunten we nu meenemen in het plan.   

 

3. Geluiden uit de wijk  

- Vanuit klankbordgroep: 1 van de klankbordgroepleden is benaderd door 

een aantal bewoners die het niet eens zijn met een eventuele renovatie, 

omdat zij (liever) hun huis niet uit willen. De overige klankbordgroepleden 

hebben geen geluiden gehoord. Wellicht helpt het als de klankbordgroepleden 

zichtbaarder worden voor bewoners en zich presenteren aan de buurt. De 

klankbordgroep geeft aan de zichtbaarheid te willen vergroten op het moment 

dat het Sociaal Plan concretere vormen heeft. De klankbordgroep denkt na 
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over hoe zij de zichtbaarheid op dat moment kan vergroten en koppelt dit 

nog terug.   

- Vanuit bewonersbegeleider: er zijn nu 2 spreekuren geweest. Twee 

bewoners hebben het spreekuur bezocht. Het aantal mailtjes en rechtstreekse 

telefoontjes neemt toe. De bewonersbegeleider heeft ook steeds vaker 

persoonlijke gesprekken op verzoek van de bewoners. En ook zijn de 

bewoners benaderd die zij tot nu toe nog niet gesproken heeft. Inmiddels 

heeft zij nagenoeg iedereen gesproken en waren er op 2 februari ook nog een 

aantal koude opnames (bij bewoners die eerder niet konden, of niet 

bereikbaar waren).   

- Zichtbaarheid Portaal / Spreekuur: de klankbordgroep geeft aan dat het 

wenselijk is om via een brief op de raam kenbaar te maken wanneer het 

spreekuur is. En om zichtbaar te maken dat Portaal een woning in de wijk 

gebruikt voor het project. Op dit moment zijn de spreekuren en eventuele 

overleggen van het projectteam nog in de woning Druckerstraat 6A 

(bovenwoning). Op dit moment vinden er nog een aantal onderzoeken plaats 

in Druckerstraat 26. Daarna verplaatsen we het spreekuur hier ook naar toe. 

En zorgen wij ervoor dat Portaal zichtbaar aanwezig is. Klankbordgroepleden 

geven aan dat zij ook bereid zijn om een briefje voor het raam te hangen met 

daarop contactgegevens en gegevens spreekuur. De bewonersbegeleider 

zorgt ervoor dat de klankbordgroepleden een flyer krijgen.  

- Hoe om te gaan met negatieve geluiden in de wijk: Het is van belang om 

in gesprek te blijven met bewoners die de plannen niet zien zitten en om te 

horen wat de redenen zijn. Advies van de klankbordgroep is om allereerst 

met het plan de wijk in te gaan, om op basis daarvan het gesprek met hen te 

voeren.  

 

4. Stand van zaken plan 

- Overleg gemeente: uitgangspunt vanuit de gemeente (welstand) en van Portaal is 

om het historische beeld van de wijk zoveel mogelijk te behouden of terug te 

brengen. Op verzoek van de klankbordgroep zullen wij op korte termijn de 

tekeningen van de architect (zoals wij voorleggen aan welstand van de gemeente 

Leiden), delen met de bewoners, zodat zij een beeld hebben van hoe het er uit komt 

te zien na renovatie.  

 

- Nadere toelichting uitvoering onderdelen van het plan:  

Met de klankbordgroep lopen we de onderdelen van het plan stuk voor stuk nog 

eens door en geven we een toelichting over de uitvoering zoals wij dat willen gaan 

doen. Voorbeelden daarbij zijn: aanpak van het dak, de dakkappellen en het 

aanbrengen van de dakisolatie willen wij van buitenaf doen, waar mogelijk willen we 

de oude bestaande houten kozijnen (die onder de aluminiumkozijnen zitten) 

behouden, houten begane grondvloeren willen we volledig vervangen door een 

nieuwe geïsoleerde vloer (Compofloor), etc. De manier van uitvoering is weer 

bepalend voor wat voor overlast dit veroorzaakt of welke mogelijke schade hierdoor 

ontstaat aan bijvoorbeeld vloer- en of wandafwerking. Dit is dus belangrijke 

informatie voor het opstellen van het Sociaal Plan. Een aantal zaken zijn wij nog aan 

het onderzoeken. Zodra de uitvoering definitief is, delen wij deze met alle bewoners.  

 

Met de bewoners van de kleine benedenwoningen (10 stuks) wil Portaal verder in 

gesprek om te horen wat mogelijkheden/wensen zijn van deze bewoners om de 

ruimte in deze woningen optimaal te benutten. Portaal organiseert hiervoor een 

apart overleg en koppelt de resultaten uit het overleg terug aan de klankbordgroep.  
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Stand van zaken 19-1:  

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de kozijnen en het dakkapel, namelijk:  

Kozijnen: Het nadere onderzoek naar de kozijnen is afgerond. Dat betekent dat we 

de bestaande houten buitenkozijnen kunnen behouden. Deze worden voorzien van 

nieuwe ramen en isolatieglas.    

Dakkapel: Graag wil Portaal een grotere, nieuwe dakkapel aan de achterzijde van 

de woning plaatsen, waardoor de schuine zijde in de badkamer van 

eengezinswoningen en bovenwoningen verdwijnt. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat we dit deels kunnen doen. Vanuit de vergunning 

zijn we verplicht om met de dakkapel 50 cm uit de gevellijn te blijven (de muur 

tussen de woningen), waardoor de schuine zijde kleiner wordt (ca. 40 cm breed), 

maar niet volledig verdwijnt.   

 

Enkele vragen die we direct beantwoord hebben tijdens het overleg:  

 

Mechanische ventilatie:  

-Waar komt de box van de mechanische ventilatie?  

-Wat is het geluid wat de box maakt?  

-Komt er een afzuigkap?  

-Komt de afvoer van de mechanische ventilatie door de huidige schoorsteenkanalen?  

Antwoord:  

- De plek van de box voor de mechanische ventilatie is verschillend per 

woning(type). Bij de bovenwoningen en eengezinswoningen worden de mv-boxen op 

waarschijnlijk op de zolder/vliering geplaatst. Niet iedere zolder/vliering is 

toegankelijk, waardoor dit niet mogelijk is. Dit bekijken we per woning. Bij de 

benedenwoningen is dit waarschijnlijk in het toilet, er zal dan een verlaagd plafond 

worden gemaakt. Dit zijn wij nog verder aan het onderzoeken.  

- De boxen zijn geluidsarm. Dat wil zeggen dat ze voldoen aan de eis die het 

Bouwbesluit stelt aan installatiegeluid. 

- Er komt geen standaard afzuigkap. Indien gewenst kan de bewoner wel als optie 

kiezen voor een motorloze afzuigkap (wasemkap). Voor een optie geldt een 

eenmalige betaling. 

- Er wordt nog nader onderzocht of de huidige schoorsteenkanalen geschikt zijn 

voor de afvoer van de mechanische ventilatie.   

 

 Plafond benedenwoningen: 

- Wat is de hoogte van het nieuwe brandwerende plafond in de benedenwoningen?  

- Wat is de isolatiewaarde (geluid) van het plafond?  

- Passen mijn gordijnen nog? 

Antwoord: Het brandwerende plafond komt ca. 8 tot 10 cm lager dan het huidige 

plafond. Let wel, alleen de benedenwoningen krijgen een brand- en geluidsisolerend  

plafond. Eengezinswoningen niet.  

Antwoord: Portaal komt later nog terug op wat de isolatiewaarde (geluid) van het 

plafond is.   

Antwoord: Het kan zijn dat op het moment dat u uw gordijnen strak tegen het 

plafond heeft hangen, deze iets ingekort moeten worden, aangezien het nieuwe 

plafond 8 tot 10 cm lager wordt.   
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Plaatje in meterkast: 

- Wordt het plaatje in de meterkast tussen de woningen ook brandwerend gemaakt 

(dit is nu een houten plaatje)? 

 Antwoord: Ja, de meterkasten worden brandwerend gemaakt. VIOS is aan het 

onderzoeken hoe zij dit gaan uitvoeren.  

 

Begane grondvloer benedenwoningen en eengezinswoningen: 

- Waarom wordt de huidige begane grond vloer vervangen? 

- Geldt dit voor alle vloeren in de beneden- en eengezinswoningen? 

- Wat voor vloer komt er? 

- Blijven de afmetingen van de vloer gelijk?  

Antwoord:  

- Om de vochtproblemen, tocht en kou goed aan te pakken, kiezen wij ervoor om de 

huidige vloer te vervangen voor een nieuwe geïsoleerde vloer van de fabrikant 

Compofloor. Dit is een vloer van ongeveer 200 mm dik, waarvan 170 mm 

isolatiemateriaal. Deze vloer is afgewerkt met een houten toplaag. Het voordeel is 

dat deze vloer volledig luchtdicht is en zeer goed geïsoleerd. Op het moment dat we 

de vloer volledig vervangen, brengen we nieuwe rioleringleidingen aan en halen we 

de bestaande weg. De kans op ongedierte wordt hierdoor ook verkleind. Voor meer 

info zie www.compofloor.nl 

- Alleen de houten vloeren in de woning worden vervangen. De overige (granito) 

vloeren worden niet vervangen. Granitovloeren worden bij schade gerepareerd en 

kunnen niet worden geïsoleerd. Enkele bewoners hebben zelf een vloerbedekking 

over de granitovloer gelegd om kou tegen te gaan. Dit is een eigen keuze en zit niet 

in het plan.  

 

Geluidsisolerende wanden tussen de woningen: 

- Komen er geluidsisolerende wanden tussen de woningen? Of is dit een optie?  

Antwoord: Nee, we hebben er voor gekozen om geen geluidsisolerende wanden 

tussen de woningen aan te brengen. Dit omdat wij tijdens de koude opnames wel 

vaak gehoord hebben dat bewoners graag geluidsisolatie willen tussen de 

benedenwoning en de bovenwoning, maar minder dat bewoners graag 

geluidsisolerende wanden tussen de woningen willen. Daarnaast heeft het 

aanbrengen van geluidsisolerende wanden tussen de woningen vergaande gevolgen, 

zoals: 

- wanden met isolatie zijn ca. 10 cm dik, waardoor de ruimten waar de 

geluidsisolerende wand aangebracht worden 10 cm minder breed worden over de 

gehele lengte.  

- bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de wandafwerking van de nieuwe wanden 

(schilderwerk, of behang) en huidige wandafwerking gaat daarbij verloren 

 

Elektra: 

- Ik heb een opdekstopcontact in de slaapkamer, waardoor de deur niet open kan 

als ik hier een stekker in doe. Wordt daar wat aan gedaan?  

- Komt er elektra (stopcontact) in de schuur? Mag ik deze zelf aanbrengen?  

- Wordt de elektra gecontroleerd en aangepast indien nodig (katoenen bedrading)?  

 Antwoord:  

- We gaan samen met de aannemer bekijken of er een oplossing is voor het 

opdekstopcontact in de slaapkamer.   

Antwoord: Nee, elektra in de schuur zit niet in het plan.  

http://www.compofloor.nl/
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Antwoord: Ja, er volgt een soort van APK-keuring van de elektra. Indien nodig 

wordt de elektra aangepast tijdens de renovatie  

 

- Nadere uitwerking keuzes/opties bewoners:  

We hebben verschillende wensen van bewoners gehoord voor de aanpak van het 

toilet en douche/toiletcombinatie (in de benedenwoningen zitten deze over het 

algemeen in dezelfde ruimte). Daarom heeft Portaal besloten een aantal keuzes uit 

te werken voor de aanpak.  

Voor het toilet geldt dat het mogelijk is om:  

1) bestaande situatie zoveel mogelijk te behouden (alleen toiletpot wordt 

verplaatst naar andere kant) 

2) toilet te vergroten, waarbij er een deel van de kastruimte verdwijnt 

3) een tussenportaal te maken, waardoor toilet niet meer rechtstreeks in keuken 

uitkomt. Hierbij verdwijnt wel alle kastruimte.  

Bij de douche/toiletcombinatie in de benedenwoningen geldt dat het mogelijk is om:  

1) de bestaande situatie te behouden  

2) de douche/toiletcombinatie te vergroten, waarbij alle kastruimte verdwijnt 

Daarnaast wil Portaal nog een aantal opties verder uitwerken. Deze zitten niet 

standaard in het plan. Een bewoner kan hier voor kiezen, tegen een nader te 

bepalen bedrag. Voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld het verplaatsen van de CV-

ketel naar de vliering. De vliering/zolder voorzien van beplating, of het aan laten 

brengen van een motorloze afzuigkap. Zodra de keuzes en/of opties definitief zijn, 

delen we deze met alle bewoners. Zoals hiervoor aangegeven, onderzoeken wij nog 

of we geluidsisolerende wanden tussen de woningen aan kunnen bieden als optie.  

 

- Vervanging badkamer, keuken en/of toilet:  

Tijdens de koude opnames is de staat van badkamer, keuken en/of toilet 

vastgesteld. Op basis daarvan bepaalt Portaal of deze vervangen worden bij een 

eventuele renovatie of niet. Februari/maart hopen wij iedereen persoonlijk per brief 

duidelijkheid te geven hierover. Indien badkamer, keuken en/of toilet niet 

vervangen worden, zullen er ook in dat geval enkele werkzaamheden plaatsvinden 

in deze ruimten, bijvoorbeeld voor de mechanische ventilatie. Stel dat bewoners hun 

badkamer, keuken, of toilet niet willen laten vervangen, dan kan dat, indien de 

voorziening technisch veilig is en de andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen 

worden (zoals aanbrengen mechanische ventilatie). 

 

Ten behoeve van de draagvlakmeting komt er een uitgebreid informatieboekje 

waarin we het technische plan verder omschrijven voor bewoners. Wij maken een 

eerste opzet, die wij voor zullen leggen aan de klankbordgroep. 

 

Voorstel is om als aanvulling op dit boekje een veel gestelde vragenlijst toe te 

voegen. Hierin nemen we de vragen en antwoorden zoals in dit verslag en eventueel 

eerdere verslagen opgenomen op. En deze lijst kunnen we aanvullen met vragen en 

antwoorden die tijdens de huisbezoeken (voorafgaand aan de draagvlakmeting) nog 

naar voren komen. De totale lijst ontvangen bewoners dan vóór de 

draagvlakmeting, zodat zij deze mee kunnen nemen in hun overweging. Ook deze 

lijst leggen wij eerst voor aan de klankbordgroep.  
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Flora- en fauna: 

In de buurt zijn mussen, vleermuizen en gierzwaluwen aanwezig. Met het maken 

van het plan en de planning moeten wij hiermee rekening houden, met name tijdens 

broedseizoen en kwetsbare perioden (bijvoorbeeld bij kou/vorst). Dat vraagt om 

maatregelen voorafgaand aan de uitvoering. Maar ook bij de technische uitvoering 

van het plan. In het plan houden wij er rekening mee en brengen wij voorzieningen 

aan zodat de mussen bijvoorbeeld ook na de renovatie kunnen nestelen in de buurt.  

 

- Planning en routing:   

We streven nog steeds naar start van de uitvoering van het eerste woningblok in 

septem oktober 2018. Om dit voor elkaar te krijgen, betekent het wel dat we in 

maart/april het volledige plan, inclusief Sociaal Plan voor moeten leggen aan 

bewoners in een draagvlakmeting.  

 

Zoals het er nu uitziet starten we met de uitvoering van de woningenblokken aan de 

oneven zijde van de Grevenstraat en eindigen we met de woningen aan de even 

zijde van de Druckerstraat. Deze routing is onder andere afhankelijk van Flora- en 

Fauna (bv. broedseizoenen van de mussen).  

 

5. Eerste aanzet Sociaal Plan 

De klankbordgroep heeft schriftelijk een reactie gegeven op de eerste aanzet 

Sociaal Plan, waarbij een aantal vragen/opmerkingen geplaatst zijn ten aanzien van 

bijvoorbeeld de wisselwoningen, schadeafhandeling, vergoeding, ontzorgen van 

bewoners, etc. In het overleg lopen we een aantal punten door. De resterende 

punten bespreken we in het volgend overleg (gepland op 1 maart). Portaal zal per 

punt schriftelijk reageren naar de klankbordgroep, voorafgaand aan het volgend 

overleg.  

Aanvullend op de schriftelijke reactie stelt de klankbordgroep nog de volgende 

vragen:  

- Is er sprake van huurbevriezing bij dit project?  

- Is opslag op de vliering of op een andere plek in de woning mogelijk bij de  

  eengezinswoningen of bovenwoningen?   

Tijdens het volgend overleg komt Portaal terug op deze vragen.  

 

6. Communicatie 

- Nieuwsbrief. Portaal zal een concept nieuwsbrief maken, met daarin onder andere 

aangekondigd dat er een proefkozijn wordt geplaatst, flora- en fauna en hoe wij 

omgaan met leegstaande woningen. En waar en wanneer het spreekuur is.  

  

7. Wat er verder ter tafel komt 

Er zijn geen punten die verder besproken zijn.  

 

VOLGEND OVERLEG 

Het volgend overleg is gepland op: 

DONDERDAG 1 MAART, van 19.00 – 20.30 UUR 

DRUCKERSTRAAT 26, LEIDEN 
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ACTIES  

Wat? Wie voert de actie uit? 

Agendapunt 3. Geluiden uit de wijk   

- nadenken over zichtbaarheid in de buurt   

- flyer maken met spreekuur en contactgegevens Portaal  

Klankbordgroep 

Portaal, Irene 

Agendapunt 4. Stand van zaken  

- tekeningen architect van ontwerp delen met bewoners  

- bewoners duidelijkheid geven over vervangen badkamer/keuken/toilet 

(februari/maart)   

Portaal, Marlou  

Portaal, Marlou 

Agendapunt 5. Eerste aanzet Sociaal Plan   

- reactie/antwoorden van Portaal op basis van reactie van de 

klankbordgroep, delen met de klankbordgroep (ter bespreking 

vervolgoverleg op 1 maart) + antwoorden op gestelde vragen 

Portaal, Marlou  

 

Agendapunt 6. Communicatie 

- concept nieuwsbrief opstellen 

 

Portaal, Marlou 


