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Grevenstraat en omgeving te Leiden 

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de renovatie van uw complex.  
 

Verloop werkzaamheden blok 1 (Grevenstraat 1 t/m 7-A) 

De woningen van blok 1 zijn opgeleverd aan de bewoners. Helaas zijn bepaalde zaken 

tijdens de uitvoering niet gegaan, zoals u als bewoner van ons mag verwachten. Wij 

vinden het enorm vervelend dat de bewoners van blok 1 door opstartproblemen extra 

overlast ervaarden. De werkzaamheden duurden langer dan gepland, onder andere 

omdat bestelde materialen te laat werden geleverd of onvolledig waren. In een aantal 

gevallen was de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden onvoldoende en 

moesten ze opnieuw worden gedaan. Ook waren er te veel opleverpunten en kan de 

communicatie richting bewoners veel beter.  

 

Evaluatie blok 1 

Wij begrijpen dat bewoners zich op basis van de uitvoering van blok 1 misschien 

zorgen maken over de werkzaamheden die nog gaan plaatsvinden in hun eigen 

woning. Wij zien er de noodzaak van in dat het proces, de kwaliteit van de 

werkzaamheden en de communicatie veel beter moet. Wij willen uw vertrouwen (terug) 

krijgen. Samen met de aannemer, onderaannemers, de klankbordgroep en de HBV 

hebben wij de renovatie van blok 1 uitvoerig geëvalueerd. Hier kwamen een aantal 

verbeterpunten uit die we direct doorvoeren in de verdere uitvoering van het project. 

We hebben daarom als projectteam vertrouwen in de uitvoering en oplevering van de 

volgende woningen.  

 

De volgende verbeterpunten kwamen uit de evaluatie:  

 

1. Bestellen van materialen en voorraad op de bouw 

Bepaalde materialen kwamen niet op tijd of waren niet volledig geleverd. Het gevolg 

was dat we sommige werkzaamheden pas later dan gepland konden uitvoeren. Deze 

uitloop vinden wij onacceptabel. De aannemer heeft daarop direct strakkere afspraken 

gemaakt met de leveranciers en onderaannemers. Zij gaan er voor zorgen dat de 

materialen vanaf nu op tijd op voorraad zijn.   

 

2. Kwaliteit van de oplevering 

De aannemer en Portaal moeten beter en ruim voor de oplevering checken, of de 

kwaliteit van het werk goed is en of alle werkzaamheden volgens afspraak zijn 

uitgevoerd. Dit geldt voor zowel de algemene afspraken uit het onderhouds- en 

verbetervoorstel én voor de persoonlijke afspraken en keuzes van bewoners. Dit doen 

we om ervoor te zorgen dat we zaken, die niet goed zijn, nog kunnen herstellen vóór 

de oplevering van de woning en het aantal opleverpunten beperken.  
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3. Communicatie 

De communicatie in het project en richting bewoners kan veel beter! We spraken 

hierover het volgende af:  

• Ontstaat er, ondanks de verbeterpunten, toch vertraging dan moeten we dit 

minimaal twee weken voor oplevering laten weten aan de bewoners. We kunnen 

dan op tijd samen met de bewoners zoeken naar een passende oplossing.  

• Communicatie rondom de opleverpunten moet beter. Het is noodzakelijk dat we 

concreet terugkoppelen aan bewoners welke punten we wanneer oppakken. 

Bewoners weten dan waar ze aan toe zijn en afspraken zijn dan duidelijk.  

• We moeten op tijd en duidelijk communiceren welke werkzaamheden mogelijk op 

een later moment plaatsvinden vanwege bepaalde weersomstandigheden.  

• Voor bewoners moet duidelijk zijn wat zij moeten doen op het moment dat er 

onverhoopt onvoorziene schade is in de woning. 

• We informeren omwonende vooraf over werkzaamheden die overlast gaan geven 

voor de omgeving, bijvoorbeeld geluidsoverlast bij het aanbrengen van 

gevelisolatie. De omwonenden kunnen zich hier dan op voorbereiden.   

 

4. Technische aanpassingen/verbeteringen:  

Op basis van de ervaringen in de uitvoering van blok 1 voeren we de volgende 

aanpassingen/verbeteringen door. Deze verbeteringen/keuzes gelden met 

terugwerkende kracht voor de bewoners van blok 1. 

• Bewoners krijgen nu de keuze of ze hun overzetvensterbank willen laten 

vervangen of niet. 

• Bij het vervangen van de badkamer kunnen de bewoners eventueel kiezen voor 

een kleinere wastafel. Tijdens het keuzegesprek kan de bewoner het verschil 

tussen de kleine en standaard wastafel zien.  

 

5. Gebruikersovereenkomst wisselwoning  

Enkele bewoners, de klankbordgroep en de HBV zijn het niet eens met een aantal 

artikelen in de gebruikersovereenkomst voor de wisselwoning. Deze artikelen passen 

we aan of schrappen we in de gebruikersovereenkomst die we vanaf nu gebruiken.   

 

Meer informatie over bovenstaande punten leest u in het verslag van het 

klankbordgroepoverleg dat, in de loop van deze week, op onze website staat:  

www.portaal.nl/projecten/grevenstraat-eo-leiden/ 

 

Mijlpaalmoment 

Wij en de medewerkers van VIOS nemen de 

verbeterpunten uit de evaluatie direct mee in de 

uitvoering van alle andere woningen. Wij realiseren 

ons dat we moeten laten zien dat de genoemde 

verbeteringen ervoor zorgen dat de uitvoering gaat, 

zoals u als bewoner van ons mag verwachten. We houden de komende periode nauw 

contact met de klankbordgroep en de HBV om dit te monitoren. Als er klachten zijn, 

horen wij dit graag van u tijdens de uitvoering, zodat we op tijd kunnen bijsturen.  

 

Ondanks het verloop van de uitvoering van blok 1 hopen we toch samen met u op 

donderdag 31 januari  het glas te heffen op de start van de renovatie. We kijken graag 

met u vooruit naar een goed eindresultaat voor de woningen die nog gaan komen.  

 

Vragen of opmerkingen? 
Heeft u vragen of opmerkingen voor Portaal? Neemt u dan contact op met Irene de 

Bruin, bewonersbegeleider, via telefoonnummer 06 – 181 822 29 of e-mail 

grevenstraat@portaal.nl . U bent ook van harte welkom op het wekelijkse spreekuur, 

elke donderdag van 13.00 – 14.00 uur, Grevenstraat 12.  
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