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Verslag en afspraken overleg 

Klankbordgroep Grevenstraat e.o. 

 

Datum: 11 oktober 2018 

 

Agenda: 

1. Welkom 

2. Stand van zaken  

3. Bewonerszaken  

4. Wisselwoningen 

5. Communicatie 

6. Vervolgafspraken 

7. Rondvraag 

 

 
1. Welkom: 

Portaal heet alle klankbordgroepleden van harte welkom en hoopt dat de klankbordgroep 

fijne zomermaanden gehad hebben.  

 

Toevoegingen aan de agenda op verzoek van de klankbordgroep: 
1. Klopt het dat er geen grofvuil bak komt? (vliko bak) 

2. Gaat de straat nou al gelijk "open" op het moment dat ze gaan beginnen?  

3. de (uitbouw van de) kleine benedenwoningen 

4. het opmeten van de deuren 

 

Punt 1 komt terug bij bewonerszaken (agendapunt 3). En punt 3 en 4 bij stand van zaken 

(agendapunt 2.) 

 

Punt 2: Om de de werkzaamheden aan de hemelwaterafvoer (regenpijp) en de aansluiting op 

het gemeenteriool uit te voeren, wordt er aan de voorkant van de woning een klein deel van 
de stoep tegen de gevel aan weggehaald en na uitvoering van de werkzaamheden weer 
teruggelegd. Ook aan de achterzijde van de woning wordt een klein deel open gemaakt en na 
de werkzaamheden weer dichtgemaakt. Vanuit de gemeente zijn er geen werkzaamheden 
aan het riool gepland op dit moment. De straat wordt dan ook niet open gehaald.   

 

2. Stand van zaken 

- Planning: Vanaf 15 oktober verhuizen de eerste woningen (Grevenstraat 1 en 3) naar de 

wisselwoning. Grevenstraat 1-A staat leeg. De start van de werkzaamheden voor deze 
woningen is 22 oktober. Vanaf dan wordt ook het steigerwerk opgebouwd. Op dit moment 
zijn voorbereidingen in volle gang. Grevenstraat 12 wordt klaar gemaakt voor gebruik door 
medewerkers van VIOS en klein materiaal wordt aangevoerd.  

 

- Inmeten voordeuren en dakkapellen:  Het inmeten van de voordeuren en de 

dakkapellen is voor de eerste 7 woningen los van de warme opnames gedaan. Dit omdat de 
onderaannemers vanwege bouwvak nog niet aanwezig waren tijdens de warme opnames van 
deze eerste woningen. Voor de volgende woningen geldt dat deze metingen tegelijkertijd zijn 

met de warme opname. Vanuit de klankbordgroep horen wij terug dat zij vanuit de 
onderaannemer “Weekamp Deuren” te kort van te voren (enkele werkdagen) bericht kregen 
met het verzoek thuis te zijn en dat het tijdsbestek waarin de meting plaats zou vinden te 
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ruim was. Toen het niet lukte om de meting uit te voeren, kreeg de bewoner de mededeling 
dat er een standaard maatvoering toegepast zou worden. Bewoner maakt zich hierover 

zorgen, aangezien in deze woningen de maten verschillend kunnen zijn.  

 

Reactie VIOS: De huidige woningen die niet zijn ingemeten, worden ingemeten op het moment 
van start uitvoering. Er volgt geen aparte afspraak meer en er komt wel degelijk een ingemeten 
deur en geen standaard maatvoering. En het inmeten van de overige deuren en dakkapellen 
nemen we gelijk mee tijdens de warme opnames.  

 

- Uitbouw kleine woningen:   

Drie van de 8 woningen waar we dit jaar nog de werkzaamheden uitvoeren, zijn standaard 2-

kamerwoningen. Voor deze woningen werd de mogelijkheid geboden voor een uitbouw van 
de keuken. Deze mogelijkheid en de mogelijke plattegronden die daar bij horen zijn in de 
afgelopen periode uitvoering besproken met de desbetreffende bewoners. Eén bewoner heeft 

aangegeven dat hij geen uitbouw wil.  

 

Tijdens het verder uitwerken van het plan en de voorbereidingen daarvan, kregen wij van de 

gemeente de mededeling dat er toch ook een specifieke vergunning verplicht is voor de 
uitbouw. En dat deze niet zonder meer verstrekt wordt. Reden hiervoor is dat de bestemming 

van de grond waar de uitbouw op komt bij de woningen aan de Grevenstraat een 
‘tuinbestemming’ heeft. Uitgangspunt vanuit de gemeente is dat grond met een 
tuinbestemming in de binnenstedelijke omgeving waar dit project toe behoord, niet zonder 
meer mag worden bebouwd.  Daarnaast stelt de gemeente dat welstand een standpunt in 
kan nemen ten aanzien van het aanzicht van de woningen, gezien het beschermde 
stadsgezicht. Dit is een uiterst uitzonderlijke situatie, omdat welstand doorgaans alleen 
adviseert over de voorzijde van de woningen. Deze nieuwe ontstane situatie maakt dat wij 

vooralsnog geen vergunning hebben voor de uitbouw en dat de realisatie van de uitbouw 
naar alle waarschijnlijkheid niet gelijktijdig met de overige renovatiewerkzaamheden plaats 
kan vinden en mogelijk helemaal niet uitgevoerd kan worden.  

 

Naar alle waarschijnlijkheid is er 17 oktober een overleg met Welstand van de gemeente 

Leiden. Dan hopen wij meer duidelijkheid hierover te krijgen. Indien we op 17 oktober direct 
een positief besluit krijgen vanuit de gemeente, is realisatie van de uitbouw tijdens de 
overige werkzaamheden nog mogelijk. Volgt het besluit later, dan is de uitvoering per 
definitie later dan de overige werkzaamheden. Dit is bekend bij de desbetreffende bewoners.   

 

De desbetreffende bewoners stellen wij steeds persoonlijk op de hoogte van de 

ontwikkelingen. Portaal spreekt af met de klankbordgroep, dat ook zij op de hoogte wordt 
gesteld van de ontwikkelingen.  

 

Portaal doet er alles aan om zo snel mogelijk een positief besluit te krijgen vanuit de 

gemeente. Echter is Portaal bij realisatie afhankelijk van benodigde vergunningen, zoals ook 
vermeld in het bewonersboekje.   

 

Vooralsnog hoopt Portaal dan ook nog op een positief besluit. Op het moment dat het besluit 

helder is, werkt Portaal het vervolg voor de betreffende bewoners verder uit: planning, 
gevolgen, etc. Omdat de desbetreffende bewoners bij realisatie van de uitbouw mogelijk 
extra overlast ondervinden, stelt de klankbordgroep voor dat de huurverhoging voor de 
betreffende woningen later ingaat. Portaal komt hier op terug op het moment dat het besluit 
van de gemeente duidelijk.  

 

- Keuzemogelijkheid voor bewoners kleine woningen: 

De klankbordgroep heeft gehoord dat bewoners van de kleine woningen (Grevenstraat 5 en 

7) geen keuzemogelijkheid meer hadden voor de plattegrond. Portaal geeft aan dit intern 
verder te checken bij VIOS en de werkvoorbereider. Zie de reactie hieronder.  
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Reactie: Oorspronkelijk hadden de bewoners van de standaard 2-kamerwoningen drie 
plattegrondopties waaruit zij konden kiezen (zie de uitbouwopties op de volgende bladzijde). 

Door aanvullende vragen vanuit de gemeente en hierdoor een verschuiving in de planning 
komt uitbouwoptie 2 te vervallen.  

Beide bewoners hadden echter vroeg daarvoor al aangegeven dat uitbouwoptie 2 voor hen 

geen wenselijke optie was. Op verzoek van beide bewoners is er nog een extra optie 
toegevoegd: optie waarbij de badkamer/toilet op dezelfde plek zouden blijven.  

Ondanks dat de bewoners beiden de voorkeur hadden voor één optie, hadden zij nog wel de 

keuzemogelijkheid. Naast de uiteindelijk geboden extra optie, zijn er door de desbetreffende 
bewoners nog meerdere verzoeken tot opties gedaan. Alle aangedragen verzoeken hebben 
wij uitvoerig onderzocht. Alleen hebben wij deze af moeten wijzen vanuit technische, 
financiële of volkshuisvestelijke aspecten (waarbij wij de optie vanuit verhuurbaarheid in de 
toekomst niet wenselijk vinden).   

 

Optie 1: Doordat de woning langer wordt, ontstaat de mogelijkheid om de keuken meer op 

te schuiven in de uitbouw. Daardoor kan er een aparte douche gemaakt worden tussen de 
trap en de keuken. De keuken wordt ook wat groter. Waar nu de badkamer/toiletcombinatie 
zit, kan dan een apart toilet gemaakt worden en een kastruimte in de slaapkamer  

Optie 2: De slaapkamer komt in de uitbouw. De keuken wordt verplaatst naar de 
voormalige slaapkamer, waardoor er een woonkamer met (gedeeltelijk) open keuken 

ontstaat. De huidige badkamer wordt verplaatst naar het einde van de hal en vergroot.  

Optie 3: Toilet komt apart tussen de trap en de keuken. Er ontstaat meer ruimte in de 

keuken. En de badkamer wordt groter.  

 

- Vergunningsaanvraag uitbouw kleine woningen: 

Klankbordgroep geeft aan dat de huisnummers in de vergunningsaanvraag niet kloppen. 

Portaal geeft aan dit intern te checken. Zie de reactie hieronder.  

 

Reactie: De huisnummers in de vergunning kloppen. Alleen Grevenstraat 3 is niet 

meegenomen in de aanvraag, omdat wij een schriftelijke bevestiging hebben van deze 
bewoner dat hij geen uitbouw wil.  
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- Branddoorslag voorziening zolder 

Vanuit de klankbordgroep wordt de vraag gesteld hoe er omgegaan wordt met de gaten in de 

tussenmuur op zolder in het kader van mogelijke branddoorslag. In het verslag van de 
klankbordgroep bijeenkomst op 28 juni is hier reeds antwoord op gegeven, namelijk:  

 

Antwoord: Het dakbeschot (bovenste laag van de dakconstructie) wordt ter plaatse van de 

bouwmuur (dit is de muur tussen uw woning en de woning van de buren) verwijderd. Daarna 
worden de plekken waar de gordingen (houten balken 
over de lengte van het dak) de bouwmuur raken, 
brandwerend afgekit. Daarna vullen we de ruimte, die 
daardoor ontstaat op met steenwol-isolatie (vanaf de 

bovenzijde van de bouwmuur tot aan de bovenzijde 

van de nieuwe dakplaat).  

      

Stel dat er gaten zitten in de bouwmuur, dan 

worden deze ook gedicht. Om deze 
werkzaamheden uit te kunnen voeren (van buitenaf) 
vragen wij bewoners om een meter ruimte vrij te 
laten vanaf de bouwmuur. Daarnaast is het ook 
noodzakelijk dat er ruimte vrij blijft rondom het 
trapgat om de werkzaamheden uit te kunnen voeren 
in verband met de mechanische ventilatie en CV-

installatie. Tijdens de warme opname zullen  

wij dit ook verder bespreken en duidelijk aangeven.  

 

- Warme opname 

Eén van de klankbordgroepleden heeft al een warme opname gehad. Op basis daarvan 

kwamen nog de volgende opmerkingen:  

- plattegrond die de bewoner vanuit VIOS heeft ontvangen klopt niet met de werkelijkheid 

- de zogenaamde meterkastlijst, waarop alle werkzaamheden vermeld staan is niet compleet 

Portaal geeft aan dit neer te leggen bij VIOS. Zie de reactie hieronder.  

 

Reactie: Het is mogelijk dat de plattegronden uit het systeem van Portaal niet volledig 

overeenkomen met de huidige situatie. Bij het verwijderen van bijvoorbeeld een tussenmuur 
tussen de woonkamer en de voormalige slaapkamer is deze niet aangepast. Na de renovatie 

passen wij de plattegronden aan in het systeem van Portaal. Het doel van het verstrekken 
van de plattegrond nu is om aan te geven welke grote meubelen in overleg met de aannemer 
mogen blijven staan en waar deze mogen blijven staan (soms mogen ze wel in de woning 
blijven staan, maar moeten deze wat verschoven worden).  

 

Portaal heeft een kopie gemaakt van de aanvullingen op de meterkastlijst en legt deze bij 

VIOS neer.  

 

Reactie VIOS: Wij zullen het opnemen en wijzigen in de meterkastlijst. VIOS is blij met de 
aanvullingen vanuit de klankbordgroep. Na renovatie worden de juiste tekeningen verstrekt aan 
Portaal, zodat de juiste tekeningen in het systeem komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op: dit is een algemeen plaatje, wat dient 
als nadere toelichting voor de technische 
termen (gording en dakbeschot) dus kan 
afwijken van de werkelijke situatie van de 
woningen Grevenstraat e.o.  
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- Verkeersplan 

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden er op bepaalde momenten gedeelten 

van de buurt afgezet voor doorgaand verkeer. Zie bijgaand:  

 

De aannemer geeft duidelijk en tijdig aan om welke delen van de buurt het gaat.  
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3. Bewonerszaken 

 

- vragen via de bewonersbegeleider 

Portaal krijgt op dit moment hoofdzakelijk praktische vragen van de bewoners waar de 

werkzaamheden op korte termijn zijn. De bewonersbegeleider heeft regelmatig contact met 
deze bewoners. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met bewoners die extra 
begeleiding/ondersteuning krijgen. En zijn er gesprekken geweest met bewoners die eerder 
hebben aangegeven te willen verhuizen. Deze bewoners lijken nu echter toch hun 

verhuiswensen bij te stellen of uit te stellen. Druckerstraat 28 is verhuisd en deze woning 
gaan we ook gebruiken als wisselwoning.  

 

- uitbetaling verhuiskostenvergoeding 

Zoals vermeld in het sociaal plan hebben de eerste bewoners het eerste deel van de 

verhuiskostenvergoeding minimaal 2 weken voor de uitverhuizing naar de wisselwoning 

ontvangen. Bij oplevering van hun eigen woning krijgen zij het tweede deel. Bewoners die 

definitief verhuizen naar een woning buiten de buurt krijgen de verhuiskostenvergoeding ook 
in twee gedeeltes. Deel 1 bij opzegging van het huurcontract en deel 2 na oplevering van de 
woning.  

 

- grof vuil 
Zoals wij ook terug gekoppeld hebben aan bewoners in de gespreksverslagen, zouden wij (vanuit 
de regio) in overleg gaan met de gemeente of er nog aanvullende afspraken gemaakt kunnen 
worden over het ophalen van grof vuil tijdens het project. Dit overleg is geweest vanuit de regio, 
maar heeft niet geleidt tot extra afspraken. Daarnaast was de conclusie dat, onder andere vanwege 

de doorlooptijd van het project, het risico op vuildumping van bewoners buiten het project en de 
beperkte ruimte in de buurt, het niet wenselijk is om een vuilcontainer te plaatsen. Bewoners 
kunnen grof vuil onder bepaalde voorwaarden gratis op laten halen. Daarbij is het wel handig om 
tijdig een afspraak hiervoor te maken. De voorwaarden zijn te vinden op de website van de 
gemeente Leiden. Daarnaast zijn er ook nog andere mogelijkheden om bepaald vuil tegen betaling 
op te laten halen, zoals bijvoorbeeld de vuilophaalservice van gamma: 

https://www.gamma.nl/services-en-verhuur/afvalcontainer-huren. Advies 

richting bewoners zou kunnen zijn om dit mogelijk samen met de buren te 
doen, waardoor kosten gedeeld kunnen worden.  
  
- tijdelijke brievenbus 
De klankbordgroep vroeg zich af hoe en wanneer de tijdelijke 

brievenbus geplaatst wordt. Deze komt op de deur ‘’voor’’ de bestaande 
brievenbus en deze is er op tijd. Op het moment dat we starten met de 
werkzaamheden ontvangen de bewoners de sleutel van de brievenbus, 
zodat zij bij hun post kunnen.  
 

- ventilatiestand grote ramen kozijn voorzijde 
Bij de grote ramen aan de voorzijde van de woning  
wordt een haakje geplaatst (zie tekening hiernaast),  
zodat het raam op een ventilatiestand gezet kan worden.  
 

 
 
 

 
 
- medewerkers in de wijk voor dakkapellen  
Eén lid van de klankbordgroep geeft aan dat er onlangs in de avond personen in de wijk waren in 

verband met de dakkapellen en dat zij aangegeven hebben dat zij in totaal 33 weken bezig zijn.  

 

Reactie VIOS: Dit was de dakdekker van een ander project van VIOS, die toevallig het lid 
van de bewonerscommissie tegen kwam en niet de dakkapellen specialist van het project. 
Aan het einde dag was deze persoon in de wijk om e.e.a. te bekijken. Waar de doorlooptijd 
van 33 weken vandaan komt is voor VIOS onbekend, maar dit klopt dus niet. De 
werkzaamheden aan de dakkapellen lopen gelijk met de andere werkzaamheden in de buurt.   

https://www.gamma.nl/services-en-verhuur/afvalcontainer-huren
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4. Wisselwoningen 

De wisselwoningen zijn, of worden op dit moment ingericht. Naast de wisselwoningen in de 

buurt zelf: 5 bovenwoningen en een benedenwoning, hebben wij enkele eengezinswoningen 
beschikbaar in de Zeeheldenbuurt, een bovenwoning op de Kooilaan en 2 benedenwoningen 
in Binnenstad-Noord.  

 

Bewoners tekenen een gebruikersovereenkomst voor de wisselwoning en een 

sleutelovereenkomst. De inname- en uitgiften van de wisselwoningen zijn op de maandag. 
Dit doet de bewonersbegeleider van Portaal. Maandagochtend nemen we een wisselwoning in 
en dezelfde dag geven we de sleutel weer aan een andere bewoner. Tussentijds verwisselen 

we de cilinder.  

De bewoners moeten de wisselwoning leeg en netjes achter laten. Doen zij dit niet, dan laten 

wij de woning met spoed schoonmaken, op kosten van de bewoner. Stel dat er reparaties 

uitgevoerd moeten worden omdat er bijvoorbeeld schade is ontstaan, dan geven wij opdracht 
om dit in principe dezelfde dag nog in orde te laten maken. Dit in overleg met de bewoner 
die naar de wisselwoning toe gaat.  

 

 

- Visie-R 

De klankbordgroep geeft aan dat bereikbaarheid van Visie-R niet goed is en dat er niet 
teruggebeld wordt. Portaal vindt dit erg vervelend en gaat Visie-R hier op aanspreken en 

verzoeken om dit te verbeteren.   

 

- Spullen achter laten in de woning 

In het bewonersboekje/sociaal plan en/of veelgestelde vragenlijst is aangegeven wat er in de 

woning achter kan blijven en wat niet. Toch is hier bij de klankbordgroep verwarring over 
ontstaan. Mede doordat er tijdens de warme opnames toezeggingen gedaan zijn, die later 

terug gedraaid werden (zoals spullen achterlaten in de inbouwkast). Bij de opnames die 

volgen volgt Portaal en de aannemer de afspraken die we hierover eerder hebben gemaakt.  

 

Reactie VIOS: Bij de eerste woningen zijn er inderdaad nog wijzigingen geweest na de 
warme opnames. Wij zijn hier nu extra scherp op en zorgen dat dit niet meer gebeurd.  

 

5. Communicatie 

- nieuwsbrief (concept):  

De klankbordgroep heeft een concept nieuwsbrief ontvangen. Vanwege de start van de 

werkzaamheden wil Portaal deze zo snel mogelijk delen met alle bewoners. T/m maandag 
(15.00 uur) kan de klankbordgroep reageren op het concept. Maandag 15 oktober laat 
Portaal de nieuwsbrief versturen.  

 

- nieuwsbrief omwonenden:  

Vorige week hebben de omwonenden van het project: bewoners van de Meermanshof en 

bewoners van de woningen in Grevenstraat en Druckerstraat die niet tot het project  behoren 

en de woningen op de koppen (v/d Werfstraat en Oude Vest) een nieuwsbrief ontvangen om 
hen op de hoogte te stellen van de werkzaamheden en het verkeersplan.  

 

- asbest:  

Klankbordgroep geeft aan dat het fijn is dat het onderwerp asbest genoemd wordt in de 

nieuwsbrief. Zij vinden zichtbaarheid van asbestsaneringswerkzaamheden belangrijk, zodat 
bewoners niet het gevoel hebben dat er asbest gesaneerd wordt, zonder dat zij voldoende op 
de hoogte zijn gesteld.  
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6. Vervolgafspraken 

 

- vervolgoverleg: We plannen met elkaar een vervolgoverleg op donderdag 17 januari 2019 

om 19.00 uur, Grevenstraat 12. De eerste woningen zijn dan gereed. De klankbordgroep zou 
dan graag ook kijken in een woning die af is. Portaal stelt Grevenstraat 1-A voor (ondanks 
dat dit een afwijkend woningtype is) aangezien deze woning leeg staat en als wisselwoning 

ingezet gaat worden. Portaal gaat na per wanneer deze woning als wisselwoning bezet is.  

 

- feestelijk moment: Portaal zou graag een feestelijk moment houden voor de buurt na 
afronding van het eerste blok, in combinatie met een nieuwjaarsmoment. Op verzoek van de 
klankbordgroep plannen we dit moment in de week na het overleg op 17 januari. Dus in de 

week van 21 t/m 25 januari.  

 

- afstemming per mail/telefoon: in de tussentijd kunnen we, als daar behoefte aan is, 

afstemming met elkaar hebben via de mail of telefonisch.  

 

7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

 

- afwezigheid Irene: Van half november tot half december is Irene op vakantie. 

Spreekuren gaan gewoon door. Patricia gaat deze spreekuren doen. Wellicht dat het tijdstip / 
dag van het spreekuur wel wijzigt. In dat geval zullen wij dat t.z.t. berichten aan de 
bewoners. De projecttelefoon is tijdens kantooruren bereikbaar.  

 

- verzoek interview: Frans heeft een verzoek voor een interview gekregen vanuit de 

wijkvereniging. Twee klankbordgroepleden geven aan hier aan mee te willen werken.  


