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Nieuws uit de Zeeheldenbuurt  

U woont in de Zeeheldenbuurt. Met deze nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de 

hoogte van de ontwikkelingen in uw buurt. Portaal gaat nieuwe woningen bouwen in de 

Zeeheldenbuurt. In deze nieuwsbrief leest u wat onze plannen zijn.  

  

Verder in de Zeeheldenbuurt 
Na een periode van zorgvuldig onderzoeken heeft Portaal de nieuwbouwplannen voor 

de Zeeheldenbuurt verder uitgewerkt. Door veranderende wet- en regelgeving en 

stijgende bouwkosten moesten we het beoogde bouwprogramma herzien. We hebben 

daar voor alle mogelijkheden zorgvuldig onderzocht. Op basis van deze onderzoeken 

hebben we als maatschappelijke organisatie een financieel verantwoorde afweging 

gemaakt waarbij het afmaken van de buurt met behoud van het hoge kwaliteitsniveau 

en beeldkwaliteitsplan prioriteit heeft. Dit was geen eenvoudige opgave en bracht en 

hoop onzekerheid mee voor de bewoners van de Zeeheldenbuurt. Het plan zoals het 

er nu ligt, biedt ook voor onze huurders met een middeninkomen de mogelijkheid in de 

wijk te kunnen blijven wonen.   

 

Wat gaan we slopen en nieuw bouwen?  

 

Zijlsingel | sloop van 22 beneden-bovenwoningen 

• Nieuwbouw van 24 zeer energiezuinige appartementen  

• Gebruiksoppervlakte ongeveer 60m2; geschikt voor een- of 

tweepersoonshuishoudens. De appartementen worden verdeeld over twee 

bouwblokken van 3 hoog zonder lift.  

• Sociale huurappartementen 
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Van Speyk- en Trompstraat | sloop van 32 kleine eengezinswoningen 

• Nieuwbouw van 27 tweelaagse 

energiezuinige eengezinswoningen.  

• Gebruiksoppervlakte van ongeveer 

85 m2.  

• Twee of drie slaapkamers; geschikt 

voor drie persoonshuishoudens. 

• Vrije sector huurwoningen.   

 

 

 

Evertsenstraat | sloop 26 beneden-bovenwoningen 

• Nieuwbouw van 13 drielaagse 

energiezuinige eengezinswoningen 

• Gebruiksoppervlakte van ongeveer 90m2 

• Vier slaapkamers; geschikt voor.  

meerpersoonshuishoudens.  

• Vrije sector huurwoningen.  

 

Terugblik inloopbijeenkomst 

Huidige huurders van de vooroorlogse woningen in de Zeeheldenbuurt (gebied paars 

op de plankaart, laatste pagina van deze nieuwsbrief) krijgen voorrang bij de toewijzing 

van deze nieuwe woningen. Dit geldt voor alle huurders die een vast huurcontract 

hebben met een datum van vóór 20 april 2015. Speciaal voor deze huurders 

organiseerde Portaal samen met de bewonerscommissie een inloopbijeenkomst om de 

plannen één op één toe te lichten. Ook konden de bewoners direct doorgeven aan 

Portaal of zij interesse hebben in een van de woningen. 

 

Wij kijken terug op een geslaagde avond waar we iedereen persoonlijk te woord 

konden staan. Er waren gemengde gevoelens over het plan, en dat is begrijpelijk. 

Maar merendeel van de aanwezigen zijn vooral blij dat we nu eindelijk, na een lange 

periode van onzekerheid, van start gaan in de wijk. Ook werd er enthousiast 

gereageerd op de bouwstijl van de woningen.  

 

Komt u voor een woning in aanmerking? 

Als de woningen klaar zijn, bieden we ze aan op Woningnet. U kunt zich inschrijven 

voor een van de woningen. Voor de huurders uit het gebied ‘paars’ geldt de hierboven 

beschreven voorrangsregeling bij toewijzing van de woningen conform de afspraken uit 

het Sociaal Plan. Voor de toewijzing van een vrije sector huurwoning gelden 

inkomensvoorwaarden voor toewijzing. U ontvangt geen verhuiskostenvergoeding van 

Portaal.  

 

Wat is een vrije sector huurwoning?  

Een vrije sector huurwoning is een huurwoning met een huur boven de sociale 

huurgrens. U ontvangt dus geen huurtoeslag. Voor een vrije sector huurwoning geldt 

dat u een minimaal belastbaar jaarinkomen van rond de € 43.000 moet hebben (bruto 

jaarinkomen van 4x netto jaarhuur). U kunt zelf uitrekenen of u hiervoor in aanmerking 

komt aan de hand van onderstaande voorbeeld inkomenstoets. 

 
VOORBEELD INKOMENSTOETS 

Voor een woning met een netto huurprijs* van € 900 moet uw huishouden minimaal               

48 x € 900 = € 43.200 bruto per jaar verdienen. 
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Meer informatie over de huurprijzen kunt u opvragen bij Portaal door een mail te sturen 

naar zeeheldenbuurt@portaal.nl  

 

Vrijwilligers gezocht voor het voeren van de huismussen 

In de Zeeheldenbuurt leeft een grote populatie van de Huismus. Deze vogel is 

beschermd en om de sloop en de nieuwbouw van de woningen aan de Evertsenstraat 

te kunnen uitvoeren, moeten we tijdelijke maatregelen treffen. Zo zullen er twee 

huismussentillen worden geplaatst in de Bontekoestrook. Om de kans op succes te 

vergoten, moeten we de mussen ook bijvoeren. Hiervoor zoeken wij nog vrijwilliger(s) 

die dat willen doen. U kunt zich aanmelden via zeeheldenbuurt@portaal.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning en proces 

De huur van de tijdelijke huurders in de sloopwoningen is inmiddels opgezegd. 

Hieronder leest u de planning (onder voorbehoud van verschillende factoren) tot aan 

oplevering van de Nieuwe woningen.  

 

• 28 februari 2019  Wijklab: presentatie voorontwerp 

• Voorjaar 2019  Start sloop van de woningen 

• Zomer 2019  Start archeologisch onderzoek 

• Najaar 2019  Start nieuwbouw 

• Eind 2020   Oplevering appartementen Zijlsingel 

• Begin 2021   Oplevering eengezinswoningen  
.  

Uitnodiging wijklab Zeeheldenbuurt  

Bewoners en verschillende partners in de wijk hebben tijdens de eerste wijklab 

meegedacht over de nieuw te bouwen woningen. Daar is een ontwerp uit gekomen dat 

wij graag aan toekomstige huurders en andere geïnteresseerden willen presenteren. 

Ook willen wij verbeterpunten ophalen zodat we na deze avond een definitief ontwerp 

kunnen maken. Graag nodigen wij u uit voor deze wijklab.  

 

U bent van harte welkom op wijklab Zeeheldenbuurt! 

Datum:  Donderdag 28 februari 2019 

Tijdstip: inloop vanaf 19.00 uur. We starten om 19.15 uur en eindigen de avond 

 rond 21.00 uur.  

Locatie: Nieuwe Energie, 3de Binnenvestgracht 23, Leiden  

 

Meld u zich aan via zeeheldenbuurt@portaal.nl  
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