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Groot onderhoud verwarming Slaaghwijk 

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de werkzaamheden in uw flat.  

 

De werkzaamheden zijn begonnen 

Op maandag 16 april ’18 zijn we 

begonnen met de werkzaamheden in de 

eerste woning in de flat Kraaienhorst 

 

Elke weekdag starten we in een 

volgende woning. Alleen op vrijdag 

beginnen we niet met een nieuwe 

woning. De aannemer is vijf dagen in 

een woning aan het werk. 

 

 

 

Inloopbijeenkomst in de modelwoning 

Minimaal vier weken voordat we starten met het aanpassen van de 

verwarmingsinstallatie in uw flat, nodigen wij u uit om de modelwoning te bekijken.  

Bij de uitnodiging ontvangt u een informatieboekje zodat u van tevoren kan lezen wat 

de werkzaamheden voor u betekenen. In de modelwoning ziet u hoe de 

werkzaamheden worden uitgevoerd. Er zijn medewerkers van Portaal en van de 

aannemer aanwezig aan wie u uw vragen kan stellen.  

 

We hebben Sperwerhorst 72 ingericht als modelwoning. Dit is jammer genoeg een 

woning op de derde etage. Zodra er een woning op de begane grond of eerste etage 

leegkomt, verhuizen we. 

 

Technische opname 

Minimaal twee weken voordat we in uw woning met de werkzaamheden starten, 

komen we bij u langs voor een technische opname. U wordt gebeld door een 

medewerker van het Centrum voor Woononderzoek. Zij maken een afspraak met u.  

U mag natuurlijk ook zelf bellen met de bewonersbegeleider van Portaal om een 

afspraak te maken.  

 

Bent u tevreden? 

Portaal heeft het Centrum voor Woononderzoek opdracht gegeven om 1 à 2 weken 

nadat we de werkzaamheden hebben uitgevoerd, met bewoners te bellen. We willen 

graag weten wat goed gaat en wat minder goed. Met deze informatie kunnen we waar 

nodig onze manier van werken aanpassen.  
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Contact 

Bewonersbegeleider  

Irene de Bruin 

06 – 18 18 22 29 

email: 

verwarmingslaaghwijk 

@portaal.nl 

Spreekuur: dinsdag tussen 

13.00 en 14.00 uur, 

Sperwerhorst 72 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Leiden 

en wordt verspreid onder de 

bewoners van Kraaienhorst 

1 t/m 31, Wiekelhorst 1 t/m 

31, Sperwerhorst 1 t/m 35, 

41 t/m 75 en 81 t/m 115, 

Smellekenhorst 1 t/m 35, 

Uilenhorst 1 t/m 35 en 

Reigerhorst 1 t/m 35 in 

Leiden.  

 

Voorbereiding nieuw leidingwerk 
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Stookkosten uit de huur 

Vanaf de dag dat we in de eerste woning in uw flat aan het werk gaan, betaalt u géén  

voorschotbedrag aan stookkosten meer.  

Let op! Vergeet niet om op tijd aan uw gasleverancier door te geven, dat u meer gas  

gaat gebruiken.  

 

Zelf invloed op uw verbruik 

Nadat de nieuwe radiatoren zijn aangesloten op uw combi-ketel, kunt u zelf bepalen 

hoeveel en wanneer u stookt. U heeft dus zelf in de hand of u zuinig stookt. 

Een paar tips om makkelijk te besparen: 

- zet geen grote meubels vlak voor uw radiatoren, als het niet anders kan beter 

een stukje er van af; 

- zet de thermostaat ‘s nachts en als u de deur uit gaat op 15 graden;  

- draai de thermostaat een uur voordat u gaat slapen laag, dit is de tijd die de 

verwarming nodig heeft om af te koelen; 

- wanneer u geen gebruik maakt van een kamer hoeft u deze niet te verwarmen 

- houd de binnendeuren dicht. 

 

Contactpersonen 

Bewonersbegeleider Portaal 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u 

rechtstreeks bellen naar Irene de Bruin via  

06-18 18 22 29, of mailen naar 

verwarmingslaaghwijk@portaal.nl 

  

 

 

Contactpersoon Hemubo  

Cindy van Velzen is de contactpersoon van de aannemer tijdens 

de werkzaamheden. Cindy is tijdens de werkzaamheden op de 

bouw aanwezig en telefonisch bereikbaar via 06-18439595. 

 

 

 

 

Inloopspreekuur 

U kunt tijdens ons wekelijks inloopspreekuur bij Irene de Bruin en Cindy van Velzen 

terecht met uw vragen over de werkzaamheden. Het wekelijkse spreekuur is iedere 

dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur in de modelwoning, Sperwerhorst 72.  
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