
 

 #16 

Deze nieuwsbrief gaat verder op de achterzijde  1 van 2 

Grevenstraat en omgeving te Leiden 

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

in uw buurt.  
 

Mijlpaalmoment: terugblikken en vooruitkijken  

Op de laatste koude januari dag blikten we 
samen met bewoners terug op het verloop van 
de werkzaamheden aan de woningen in blok 1. 
Onder het genot van een lekkere zak friet 
stonden we kort stil bij de verbeteringen die 
Portaal en VIOS bouw doorvoerden na de 
opgedane ervaringen uit blok 1. Natuurlijk 
keken we ook vooruit en proostten we op een 
goed verloop van de renovatie van de volgende 
woningen. Wij kijken terug op een geslaagde 
middag in de wijk! 
 

Flora en fauna in de wijk 
Bureau Stadsnatuur onderzocht voor ons de aanwezige flora en fauna in de wijk. Zo 
troffen zij hier rust- of verblijfplaatsen van dwergvleermuizen, gierzwaluwen en 
huismussen aan. Vanuit de Wet Natuurbescherming moeten we bij een renovatie een 
ontheffing aanvragen om te mogen starten met de werkzaamheden. Deze aanvraag is 
aangevraagd en goedgekeurd. De 
ontheffing is verleend. Voor de 
aanwezige rust- en verblijfplaatsen 
van deze dieren maken we, verspreid 
door de wijk, tijdelijke voorzieningen 
tijdens en na de renovatie. Zo krijgen 
de gierzwaluwen en 
dwergvleermuizen ‘neststenen’ die we 
verwerken in de gevel (zie foto de 
hierboven). Voor de mussen maken 
we mussendakpannen in de onderste 
dakrand. Bureau Stadsnatuur bepaald 
de plek voor deze voorzieningen. Vervolgens wordt dit afgestemd en goedgekeurd 
door de inspecteur van handhaving Wet Natuurbescherming, die regelmatig controleert 
of we de gemaakte afspraken nakomen.  
 
Verhoging verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding 

In het Sociaal Plan Grevenstraat e.o. staat een verhuiskosten- en 
herinrichtingskostenvergoeding van € 5.993,- (prijspeil 2018). Dit is de minimale 
wettelijke verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding (zie artikel 7:220 lid 6 BW). De 
verhuiskosten- en herinrichtingskostenvergoeding, zoals in het Sociaal Statuut Leiden 
2013 - 2018 opgenomen, is € 120,- hoger en bedraagt € 6.113,- (prijspeil juli 2018).  
 
Het Sociaal Statuut Leiden is de basis voor het Sociaal Plan Grevenstraat e.o. Hier 
houden wij ons aan. Daarom passen wij de verhuis- en herinrichtingsvergoeding aan 
voor de bewoners van de Grevenstraat e.o. Vanaf nu ontvangt elk huishouden een 
vergoeding van € 6.113,-. Deze betalen we, volgens de afspraken, uit in twee delen. 
Bewoners die de vergoeding al ontvingen, krijgen met terugwerkende kracht nog  
€ 120,- van Portaal en informeren wij persoonlijk hierover 
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Weersgevoelige werkzaamheden 

Sommige werkzaamheden zijn weersgevoelig (zie de tabel onderaan). Bij slecht weer 
kunnen wij deze werkzaamheden niet uitvoeren. Ze worden dan opnieuw ingepland en 
vinden op een later moment plaats. Een voorbeeld is als het een langere periode 
regent, dan is het niet mogelijk om te schilderen. Bij beter weer proberen wij deze 
werkzaamheden alsnog uit te voeren, voordat wij de woning aan u opleveren. Helaas 
is dit niet altijd mogelijk. Wij geven tijdens de oplevering van uw woning aan welke 
werkzaamheden we in uw geval niet konden uitvoeren vanwege het weer. Ook 
spreken we met u af waarvoor we terug komen. Wij informeren u op tijd over wanneer 
we dit gaan doen.   
 
Soms zijn dit de werkzaamheden aan de achterzijde van de woning. Wij vragen u dan 
om thuis te zijn of ons toegang te geven tot uw tuin. Dit spreken we samen af. Voor de 
werkzaamheden aan de voorzijde van de woning hoeft u niet thuis te blijven en ons 
ook geen toegang te verlenen. Wel informeren wij u als we deze werkzaamheden uit 
gaan voeren. Wij maken daarom altijd eerst de weersgevoelige werkzaamheden aan 
de achterzijde van de woning af. U heeft daar dan zo min mogelijk last van.  
 

Weersgevoelige omstandigheden Regenval Sneeuwval Vorst 

Voorzijde van de woning 

Schilderwerken x x x 

Houtrot herstel x x x 

Dakwerkzaamheden  x  

Plaatsen dakkapellen  x  

Zinkwerk van de goten   x 

Metsel- en voegwerk   x 

Kitwerk beglazing   x 

Reinigen gevels   x 

Achterzijde van de woning 

Coating balkonvloeren* x x x 

Schilderwerk staalconstructie balkons* x x x 

Schilderwerken x x x 

Houtrot herstel x x x 

Dakbedekking bergingsdaken x x x 

Dak werkzaamheden  x  

Plaatsen dakkapellen  x  

Zinkwerk van de goten   x 

Metsel- en voegwerk   x 

Reinigen gevels   x 

* Om de balkonvloeren te kunnen coaten, moet de temperatuur voor een langere periode 

minimaal 5 graden celcius zijn. Het schilderwerk van de staalconstructie van het balkon voeren 
we tegelijkertijd uit met het coaten van de balkonvloer.  
 

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. 
Dat is elke donderdag van 13.00 – 14.00 uur in Grevenstraat 12.  
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