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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.  

 

Draagvlak en omgevingsvergunning  

In juli ontving u een persoonlijke brief waarin stond dat het draagvlak is behaald voor 

de renovatie. Begin augustus verleende de Gemeente Leiden ook de 

omgevingsvergunning om te mogen starten met de renovatie.  

 

We onderzoeken nu nog de definitieve 

kleurstelling van de kozijnen. Erfgoed 

Leiden heeft onderzoek gedaan naar de 

historisch kleuren. Hun advies was om 

de kozijnen meer in de kleur te 

schilderen, zoals deze vroeger was. Op 

de kozijnen van de inspiratiewoning, 

Grevenstraat 12, voerden we alvast een 

kleurenproef uit.  

 

 

Voorbereidingen werkzaamheden 

Op dit moment zijn de voorbereidingen van de 

werkzaamheden in volle gang. Dat betekent dat er in de 

woning Grevenstraat 12 en in de wijk steeds vaker 

medewerkers van Portaal of de aannemer VIOS aan het 

werk zijn. Daarnaast maken we de lege woningen op 

korte termijn klaar als wisselwoning. Deze woningen 

stofferen we: wanden en vloeren zijn afgewerkt en er 

hangen (rol)gordijnen.  

 

Eerder ontving u de flyer: ‘Hulp inschakelen bij 

verhuizing en of klussen’. Wij kunnen ons voorstellen 

dat, nu de renovatie definitief doorgaat, u ook een begin 

wilt maken met de voorbereidingen. Wilt u gebruik 

maken van de diensten die de aannemer, Visie-R of 

Lagerberg, biedt? Neemt u dan direct contact met hen 

op. De contactgegevens staan in de flyer.   

 

Planning, warme opnames en keuzegesprekken  

In het bewonersboekje stond de planning (zie achterkant van deze nieuwsbrief).  

Dit jaar nog starten we met de werkzaamheden in de eerste woningen: Grevenstraat 1 

t/m 7-A. De bewoners van deze woningen hebben al een warme opname en 

keuzegesprek gehad.  
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Tijdens de warme opname komen de aannemer en de bewonersbegeleider van 

Portaal bij u langs om de werkzaamheden nog een keer met u door te nemen. Ook 

hoort u tijdens de warme opname precies wanneer de werkzaamheden in uw woning 

plaats vinden en wat u in uw geval kunt verwachten. Ook krijgt u meer informatie over 

de wisselwoning, de voorbereidingen et cetera..   

 

Ook is er met de aannemer een keuzegesprek. Tijdens dit keuzegesprek kiest u welke 

tegels en sanitair u wilt (als wij uw badkamer en/of toilet gaan vervangen) en welke 

keukendeurtjes, handgrepen en aanrechtblad u wilt (als wij uw keuken gaan 

vervangen). De warme opname en het keuzegesprek zijn minimaal zes weken voor de 

werkzaamheden bij u in de woning starten.   

 

Vragen en of opmerkingen 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, neemt u dan contact op met Irene 

de Bruin, bewonersbegeleider Portaal via telefoonnummer06 – 181 

822 29 of e-mail grevenstraat@portaal.nl   

 

Wekelijks spreekuur en persoonlijke afspraak 

Iedere woensdag is er van 13.00 tot 14.00 uur spreekuur, 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.  
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