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Bijgevoegd treft u een aantal de presentatie 

 

Corantijnstraat en Paramaribostraat  

Dit is de vierde nieuwsbrief voor de bewoners van de Corantijn- en de 

Paramaribostraat. In deze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over de toekomst 

van uw woning en woongebouw.  

 

Terugblik bewonersavond 31 januari jl.  

Op donderdag 31 januari jl. kwamen ongeveer 90 geïnteresseerde bewoners van de 

Corantijn- en de Parmaribostraat naar de informatie avond in Huis van de Buurt De 

Kooi in .70% van het totaal aantal van 80 woningen was vertegenwoordigd. De zaal 

zat al vroeg vol. 

 

Portaal is van plan de Corantijn- en Paramaribostraat te slopen en hier nieuwe 

woningen voor terug te bouwen. Tijdens deze avond vertelden wij de bewoners 

waarom Portaal kiest voor sloop/nieuwbouw en wat dit voor de bewoners in grote lijnen 

betekent. Ook hebben we de planning en het proces toegelicht. Natuurlijk waren wij 

ook nieuwsgierig naar hoe de bewoners tegen de voorgenomen plannen aankijken. De 

huurders lieten goed van zich horen: kritisch, positief, en vooruitkijkend.  

 

De bewonerscommissie PACO heeft zich ook voorgesteld op deze avond en uitgelegd 

hoe zij in gesprek gaan met Portaal. Drie bewoners hebben zich nieuw aangemeld om 

actief te worden in de bewonerscommissie. Tijdens het tweede gedeelte van de avond 

voerden we goede gesprekken en haalden belangrijke informatie op. Wij vonden het 

een geslaagde avond, waarin we de eerste (belangrijke) stap hebben gezet in dit 

sloop-/nieuwbouwproject. 

 

Vervolg en planning 

In de aankomende periode informeren wij u regelmatig over de voortgang van het 

project. Dit doen we aan de hand van onderstaande planning en activiteiten: 
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Februari 2019 Starten met bewonersspreekuren 

Wij bellen u over individuele zaken die u heeft 

ingevuld op het formulier 

Maart t/m April 2019 2e bewonersavond: 

• Toelichting brochure 

• Presentatie stedenbouwkundigbureau 

Zijdekwartier 

Februari t/m Mei 2019 Opstellen sloop/nieuwbouw brochure, 

huisbezoeken en 70% draagvlak ophalen 

 

Mei t/m augustus 2019  Kennisnemingsbesluit gemeente Leiden 

 

September 2019 t/m maart 

2021 

Peildatum sloop en start herhuisvesting 

 

April 2021 t/m april 2022 Woningen slopen en nieuw bouwen 

 

 

Naast bovengenoemde activiteiten ontvangt u regelmatig nieuwsbrieven van ons en 

overleggen we met de bewonerscommissie over de voortgang van het project en 

andere inhoudelijke zaken. 

 

Vragen? 

Neemt u dan contact op met Merlijn Meeus, sociaal projectleider, via telefoonnummer 

0800 – 76 78 225 (gratis) of 0318 – 89 89 89 (voor mobiele bellers). Een e-mail sturen 

kan ook naar info@portaal.nl. 
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