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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.  

 

Terugblik inloopbijeenkomsten 

Op 4, 5 en 6 juni waren de 

inloopbijeenkomsten in de 

inspiratiewoningen. De opkomst was 

heel erg hoog. Samen met het team 

van Portaal en de aannemer, zijn we 

met de bewoners door de woningen 

gelopen. We lieten bewoners 

bepaalde werkzaamheden zien. En 

bewoners konden vragen stellen, die 

zij nog hadden na het lezen van het 

bewonersboekje.     

 

Huisbezoeken 

Tijdens de inloopbijeenkomsten zijn direct afspraken gemaakt voor een huisbezoek. 

Tijdens dit huisbezoek gaan we nog verder in op uw persoonlijke situatie en/of 

persoonlijke vragen. Heeft u hiervoor nog geen afspraak gemaakt? Neemt u dan 

contact op met Rebecca Wiersma voor het maken van een afspraak, 

via telefoonnummer: 06 – 119 24 096. 

 

Veel gestelde vragenlijst 

Sommige vragen konden we niet direct beantwoorden tijdens 

de inloopbijeenkomsten. En sommige vragen hoorden we 

vaker terug. De antwoorden op deze vragen hebben we 

opgenomen in een veel gestelde vragenlijst. Deze vindt u bij 

deze nieuwsbrief.  

 

Heeft u toch nog een vraag, die niet beantwoord is?  

Stel deze dan tijdens het huisbezoek,  

of via de bewonersbegeleider.  

 

Draagvlakmeting 

Na afloop van het huisbezoek, ontvangt u van ons een beknopt gespreksverslag. En 

het draagvlakformulier, met de begeleidende brief. In deze begeleidende brief leest u 

hoe u het draagvlakformulier terug kunt sturen. Heeft u vragen over het verslag, of 

over de draagvlakmeting, stelt u deze dan aan de bewonersbegeleider.  

 

Juni 2018 

Inhoud 

 Terugblik 

Inloopbijeenkomsten 

 Huisbezoeken 

 Veel gestelde vragen 

 Draagvlakmeting 

 Nieuwe voordeur 

 Vragen en/of 

opmerkingen  

 

Contact 

Bewonersbegeleider  

Irene de Bruin 

06 – 18 18 22 29 

grevenstraat@portaal.nl 

Spreekuur: woensdag, 

tussen 13.00 en 14.00 uur 

Grevenstraat 12 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Leiden. 

Deze nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de bewoners 

van Grevenstraat   1 t/m 43a 

(oneven), Grevenstraat 2 t/m 

14 (even), Druckerstraat 2 t/m 

34 (even) en 1 t/m 21a 

(oneven), Marendorpse 

Dwarsstraat 1 t/m 12 (even 

en oneven), Van der 

Werfstraat 62 te Leiden.  
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Nieuwe voordeur 

Inmiddels is bij de inspiratiewoning, 

Grevenstraat 12, de nieuwe voordeur 

te zien, die we bij renovatie van de 

woningen plaatsen. Het hang- en 

sluitwerk (sloten en dergelijke) 

voldoet aan Politiekeurmerk Veilig 

Wonen (PKVW). Nieuwsgierig? Loop 

dan even langs (bij het spreekuur op 

woensdag).  

 

 

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.  

 

Nummering vorige nieuwsbrief 

Helaas klopte de nummering van de vorige nieuwsbrief niet. Dit moest # 10 zijn in 

plaats van # 11. De nieuwsbrief op onze website klopt wel. Wilt u ook de juiste versie. 

Dan kunt u deze ophalen tijdens het spreekuur in de inspiratiewoning, Grevenstraat 

12.  
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