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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.  

 

Ontwerp 

Op dit moment zijn er gesprekken met de gemeente over het ontwerp. Deze 

gesprekken gaan over de uitstraling en het gewenste gevelbeeld van de woningen. Bij 

het vervangen van de dakkapellen, daken, voordeuren en bij het plaatsen van de 

nieuwe ramen met isolatieglas, behouden we het historische beeld van de woningen 

zoveel mogelijk. Onderstaande tekening, van het gevelbeeld zoals Portaal dat wil 

maken, is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente. De komende 

maand maken we een proefkozijn aan de voorkant van de eengezinswoning op 

Grevenstraat 12. De gemeente zal deze vervolgens beoordelen.     

 

  
 

Inspiratiewoningen 

Op een later moment, als het plan definitief is, nodigen wij u uit om een kijkje te nemen 

in de zogenaamde inspiratiewoningen. In de inspiratiewoningen (een beneden,- 

boven,- en eengezinswoning) ziet u welke werkzaamheden we uit willen voeren en hoe 

dat er uit gaat zien. Dat betekent dat we in die drie inspiratiewoningen al 

werkzaamheden gaan uitvoeren. Direct omwonenden van deze woningen informeren 

wij persoonlijk over wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd worden.   

 

Lege woningen in de buurt 

In de vorige nieuwsbrief  las u dat de uitvoering van de werkzaamheden in 

onbewoonde staat is en dat Portaal wisselwoningen inzet. Omdat we graag 

wisselwoningen in de buurt hebben, houden wij vrijkomende woningen leeg, of 

verhuren wij deze woningen slechts tijdelijk. Op dit moment zijn er 6 lege woningen in 

de buurt. Eén lege woning zal tijdens de uitvoering gebruikt worden door de aannemer, 

als kantoor en kantine voor het personeel.  
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De planning &  flora- en fauna 

Volgens de voorlopige planning starten we, bij voldoende draagvlak, met de eerste 

woningen in september 2018. We willen starten in de Grevenstraat (oneven nummers) 

en eindigen in de Druckerstraat (even nummers). De voorlopige volgorde van aanpak 

zal zijn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de planning en volgorde van aanpak (de zogenaamde routing) moeten wij rekening 

houden met onder andere de aanwezigheid van flora- en fauna (‘planten & dieren’) op 

bepaalde plekken in de buurt (zoals mussen, vleermuizen en gierzwaluwen). Voor 

deze dieren zijn er kwetsbare perioden, zoals het broedseizoen en winterperiode. 

Daardoor mogen we bepaalde werkzaamheden in bepaalde perioden niet uitvoeren. 

Als de start van de renovatie, om wat voor reden dan ook, wordt vertraagd en het niet 

mogelijk is om te beginnen in september 2018, dan kan dit gevolgen hebben voor de 

volgorde van aanpak. 

 

Overleg met de klankbordgroep 

De uitgangspunten voor het plan worden steeds 

duidelijker. Begin februari en maart zijn de technische 

uitgangspunten met de klankbordgroep besproken, 

zoals onder andere het vervangen van de dakkapellen, 

houten begane grondvloeren, keuzes voor de indeling 

van toilet en/of badkamer. Daardoor worden ook de 

gevolgen voor de bewoners steeds duidelijker.  

Op basis hiervan zijn wij met de klankbordgroep in 

overleg over het Sociaal Plan. Uiteindelijk staat er in 

het Sociaal Plan onder andere welke vergoeding er 

geldt, wat we doen om overlast te verminderen en bewoners zoveel mogelijk te 

ontzorgen, hoe we omgaan met (voorziene) schade, etc. Benieuwd naar wat er 

besproken is. Zie onze website:   https://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 :06-18 18 22 29, of via de mail: 

grevenstraat@portaal.nl.  

 

Het wekelijkse spreekuur is iedere woensdag van 13.00 tot 

14.00 uur in Druckerstraat 26. Dus niet meer in  

Druckerstraat 6A, zoals in de vorige nieuwsbrief stond.  

Heeft u liever een persoonlijke afspraak? Dat kan! 

Neemt u dan contact op met Irene en zij maakt met u een afspraak.  

 

Reparatieverzoek of klachten  

Heeft u een reparatieverzoek, klacht of overlastmelding? Meldt u dit dan, net als  

gewoonlijk, via het algemene nummer van Portaal: 0800 – 767 82 25 (met een 

mobiele telefoon: 0318 -89 89 11, of via MijnPortaal.  
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