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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.  

 

Voorbereidingen start werkzaamheden 

Op maandag 22 oktober starten we met de werkzaamheden in de eerste woningen 

aan de Grevenstraat. Vanaf 15 oktober verhuizen de eerste bewoners naar de 

wisselwoning.  

 

De voorbereidingen zijn in volle gang. De warme opnames en keuzegesprekken met 

de bewoners uit de woningen t/m Grevenstraat 7A hebben plaatsgevonden. Voor eind 

oktober/begin november plannen we de warme opnames en keuzegesprekken voor de 

volgende woningen. Grevenstraat 12 wordt ingericht. De medewerkers van de 

aannemer en Portaal maken hier gebruik van. De komende periode voeren we diverse 

kleine bouwmaterialen aan bij Grevenstraat 12.  

 

Even voorstellen: uitvoerder VIOS Bouwgroep 

Stefan Priem is de uitvoerder vanuit de aannemer VIOS. Voor 

alle technische vragen over de uitvoering van de 

werkzaamheden kunt u bij hem terecht. Stefan is van  

maandag t/m vrijdag in de buurt aanwezig tussen 

7:30 en 16:15 uur. Voor vragen bereikt u hem op 

telefoonnummer 030-2627872 of per mail via 

grevenstraat@vios-bouw.nl  
 

Wisselwoningen  

De wisselwoningen zijn netjes afgewerkt en gestoffeerd met een vloerafwerking en 

(rol)gordijnen. We hebben enkele woningen beschikbaar in de buurt zelf (een 

benedenwoning en enkele bovenwoningen), in de Zeeheldenbuurt 

(eengezinswoningen) en Binnenstad-Noord (benedenwoningen). De toewijzing van de 

wisselwoningen verloopt via de bewonersbegeleider. Bij de toewijzing houden we 

zoveel mogelijk rekening met het huidige woningtype en specifieke behoeften en/of 

wensen.  

 
Verkeer in de buurt  

Wij doen er alles aan om de veiligheid en toegankelijkheid van de buurt tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden te garanderen. Helaas kunnen wij overlast tijdens 

de werkzaamheden niet voorkomen, maar wél zoveel mogelijk voor u beperken. De 

aannemer heeft een plan opgesteld dat in overleg met de gemeente is vastgesteld. 

Voor bepaalde gedeelten van de buurt nemen wij verkeersmaatregelen en sluiten we 

op bepaalde momenten van de dag, een gedeelte van de buurt af voor doorgaand 

verkeer. De calamiteitendiensten zoals brandweer, ambulance en politie zijn hiervan 

op de hoogte. U kunt altijd uw woning bereiken via een omleidingsroute die we 

aangeven met borden.  
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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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Tijdelijke afsluiting gedeelte Grevenstraat 

In het kort geldt dat we op werkdagen om 7:30 uur 

een gedeelte van de straat afsluiten voor 

doorgaand verkeer. Dit is bij de woningen waar we 

op dat moment aan het werk zijn. Vanaf 16.30 uur 

en in de weekenden is de doorgang weer vrij. Voor 

de komende weken betekent dit dat een gedeelte 

van de Grevenstraat (tussen huisnummer 1 en 19-

A) overdag wordt afgesloten. Dit ziet u op de 

tekening hiernaast.   
 

De aanvoer van bouwmaterialen doen wij zoveel 

mogelijk op het moment dat we ze ook gebruiken. 

Daarmee beperken we zoveel mogelijk de opslag 

in de buurt. We ontkomen er alleen niet aan om op 

twee of drie parkeervakken, tegenover de 

woningen waar we werken, kleine containers 

plaatsen. Deze containers verhuizen steeds met 

de werkzaamheden mee.  

 

 

Asbestsanering tijdens de renovatie 

In sommige woningen is asbest aanwezig. We 

hebben per woning in kaart gebracht of er  

asbest is en waar deze zit. Mocht er asbest 

aanwezig zijn, dan verwijderen we dit steeds bij de 

opstart van de werkzaamheden in nieuwe 

woningen. Vlasman voert dit uit. Zij zijn 

gespecialiseerd in het vakkundig verwijderen van 

asbest. De uitvoering is volgens de geldende 

normen en richtlijnen. De arbeidsinspectie ziet hier ook op toe.  

 

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 over asbest. U 

vindt de informatiekaart op www.portaal.nl/ik-huur/reparaties/asbest/. U kunt de kaart 

ook ophalen tijdens het inloopspreekuur op Grevenstraat 12.   

 

Vragen en of opmerkingen 

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

de Bruin, bewonersbegeleider Portaal via telefoonnummer: 06 – 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.  

 

 

http://www.portaal.nl/ik-huur/reparaties/asbest/
mailto:grevenstraat@portaal.nl

