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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.  

 

Plan en vervolgstappen 

Op korte termijn verwachten wij het plan, inclusief Sociaal plan, af te ronden. U 

ontvangt dan een uitgebreid bewonersboekje met alle informatie over dit plan en wat 

dat voor u betekent. Ook de inspiratiewoningen zijn op korte termijn klaar. Wij nodigen 

u, nadat u het bewonersboekje heeft ontvangen, uit in de inspiratiewoning. Hier ziet u 

(een groot deel van) de werkzaamheden in de woning. Daarna komen wij persoonlijk 

bij u langs en lichten het plan verder toe te lichten. Ook beantwoorden wij dan al uw 

(persoonlijke) vragen. Na de huisbezoeken start de draagvlakmeting.  

 

Wij krijgen vragen van bewoners over de huurverhoging en over hoe lang de 

werkzaamheden duren. Vooruitlopend op het bewonersboekje, geven wij u deze 

informatie. U leest het hieronder.  

 

Huurverhoging  

Voor de energiebesparende en -verbeterende maatregelen (zoals dak, vloer- en 

gevelisolatie) geldt een huurverhoging. De huurverhoging is vastgesteld op basis van 

de gemiddeld te verwachtte besparing in het energieverbruik per woningtype.  

 

Huurverhoging per maand per woningtype 

 
 

Duur van de werkzaamheden 

In nieuwsbrief #7 (januari 2018) kon u lezen dat wij de werkzaamheden per blok van 

circa tien woningen aanpakken. U zou dan ongeveer drie maanden naar een 

wisselwoning gaan. Samen met de aannemer keken we nogmaals naar deze aanpak 

en de mogelijkheden om deze periode in te korten. Het resultaat is dat we de 

werkzaamheden steeds in drie woningen tegelijkertijd opstarten. Dit betekent dat we 

de werkzaamheden in 25 werkbare werkdagen afronden (vijf weken) en u daardoor 

korter in de wisselwoning zit.  

 
Meer informatie over de huurverhoging en duur van de werkzaamheden leest u in het 
bewonersboekje. Wij geven u deze informatie ook tijdens de inloopbijeenkomst en/of 
het huisbezoek.  
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Asbest in de woningen 

Asbest is tot in de jaren ‘80 veel in woningbouw gebruikt. Zo ook in de Grevenstraat en 
omgeving. Asbest roept altijd veel vragen op. Zeker over hoe je ermee om moet gaan 
en wat de gevaren voor de gezondheid kunnen zijn. Daarom stelde Portaal een 
‘Informatiekaart asbest ‘op met daarin de antwoorden op de meest gestelde vragen 
rondom asbest. U vindt de informatiekaart op www.portaal.nl/ik-
huur/reparaties/asbest/, of ophalen tijdens het inloopspreekuur.   
 
Bij de sanering van asbest in de inspiratiewoningen kregen wij de volgende vraag:  
‘Hoe is sanering gedaan en is dat wel veilig?’ 
 
Antwoord op deze vraag:  
Vlasman voerde de sanering van asbest uit in de 
inspiratiewoningen. Zij zijn gespecialiseerd in het 
vakkundig verwijderen van asbest. De uitvoering 
is conform de geldende normen en richtlijnen,  
afhankelijk van de risicoklasse van het aanwezige 
asbest (van laag tot hoog). De arbeidsinspectie ziet hier ook op toe.  
 
Tijdens de koude opnamen is per woning in kaart gebracht, waar asbest aanwezig is.  
Op het moment dat de renovatie doorgaat, verwijderen we het aanwezige asbest op 
een veilige manier.  
 

Overleg met de klankbordgroep 

De afgelopen periode was er intensief overleg met de 

klankbordgroep over het Sociaal Plan. We bespraken veel 

onderwerpen, zoals vergoeding, ontzorging, schade, et 

cetera. Op korte termijn hopen wij het Sociaal Plan af te 

ronden, zodat wij dit ook aan u kunnen voorleggen. Bent u 

benieuwd naar wat er besproken is? Op de projectenpagina 

van onze website vindt u de verslagen:   

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

 

 

 

Vragen en of opmerkingen 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u rechtstreeks 

bellen naar Irene de Bruin, bewonersbegeleider Portaal. U 

bereikt haar op 06 – 181 822 29 of via de mail 

grevenstraat@portaal.nl   

 

Wekelijks spreekuur en persoonlijke afspraak 

Iedere woensdag is er van 13.00 tot 14.00 uur een 

spreekuur, vanaf nu in Grevenstraat 12. Wilt u liever een 

persoonlijke afspraak maken? Dat kan! Neemt u dan contact op met Irene. Zij maakt 

met u dan de afspraak.  

 

Reparatieverzoek of klachten  

Heeft u een reparatieverzoek, klacht of overlastmelding? Meldt u dit dan via het 

algemene nummer van Portaal 0800 – 767 82 25 (gratis) of 0318 – 89 89 11 (voor 

mobiele bellers). U kunt het ook melden via MijnPortaal.  
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