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Dit is de vijfde nieuwsbrief voor u als bewoner van de Corantijn en Paramaribostraat. 

In deze nieuwsbrief infomeren wij u regelmatig over de toekomst van uw woning en 

woongebouw. 

 

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst 

De informatiebijeenkomst van donderdag 31 januari was goed bezocht. Portaal deelde 

met u de plannen die er zijn om de woningen aan de Corantijn- & Paramaribostraat te 

slopen en hier nieuwe woningen voor terug te bouwen. Tijdens deze avond zijn veel 

vragen gesteld. Portaal heeft een projectpagina ingericht voor de Corantijn- en 

Paramaribostraat. De link is www.portaal.nl/projecten/paramaribo-en-corantijnstraat-in-

leiden Hier vindt u een overzicht met de veelgestelde vragen en de antwoorden. 

 

Spreekuur 

Vanaf woensdag 17 april is er spreekuur van Portaal bij 

u in de buurt. Beheerder Marco Flanderhijn zit voor u 

klaar om uw vragen te beantwoorden.  

 

• Wanneer? Elke woensdag in de even weken: 17 

april, 1 mei, 15 mei en verder  

• Hoe laat? van 13:30 tot 14:30 uur  

• Waar? Surinamestraat 60 

 

Informatiemarkt 

In mei organiseert Portaal een informatiemarkt. Op 

deze markt ontvangt u informatie over: de draagvlakmeting, uw aankomende 

verhuizing, urgentieverklaring en voorlopige plannen voor de nieuwbouw. Alle 

informatie krijgt u ook mee in het informatieboekje. U ontvangt nog een uitnodiging 

voor de informatiemarkt. We maken ook met u een afspraak voor een huisbezoek in 

juni of juli 2019.  
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Bijlage 1: Huren in 

Holland Rijnland 

Contact 

Merlijn Meeus &  

Floor Hendriks 

Corantijn@portaal.nl 

088-767 82 25 

 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Leiden 

en wordt verspreid onder de 

bewoners van de Corantijn- 

en Paramaribostraat. 
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Wat gebeurt er voor de zomervakantie? 

 

Datum Wat gaan we doen?  

1 & 15 Mei Spreekuur   

Mei  Informatiemarkt Uitnodiging volgt 

Juni  Huisbezoeken & 

draagvlakmeting 

Wij maken met u een afspraak 

Juli  Uitslag draagvlakmeting U ontvangt een brief met de 

uitslag 

Zomer Informeren wij u over de 

vervolgplanning 

U ontvangt een nieuwsbrief 

 

Schrijf u in bij Huren in Holland Rijnland 

U gaat komende jaren een andere woning 

zoeken. Voor een sociale huurwoning in 

Leiden en omgeving kunt u zich nu al 

inschrijven bij Huren in Holland Rijnland 

(eerst was dit Woningnet). Ga naar www.hureninhollandrijnland.nl en schrijf u in. 

Bent u al ingeschreven? Activeer dan uw account (als u dit nog niet heeft gedaan) op 

deze nieuwe website. Eind maart ontving u hierover een e-mail of brief met instructies. 

Als u straks uw urgentieverklaring ontvangt, kunt u via www.hureninhollandrijnland.nl 

reageren op uw nieuwe woning. 

 

Let op: vindt u een woning voordat u de urgentieverklaring heeft? Dan heeft u geen 

recht op de verhuiskostenvergoeding van € 6.253 (prijspeil 2019). U kunt dus wachten 

tot u de urgentieverklaring ontvangt. In bijlage 1 leest u meer over Huren in Holland 

Rijnland. 

 

Bewonerscommissie PaCo 

De bewonerscommissie PaCo heeft na de informatiebijeenkomst 

twee nieuwe leden er bij gekregen. Portaal voert gesprekken 

met de bewonerscommissie over het Sociaal Plan en de 

plannen voor de nieuwbouw. De gesprekken tussen de 

bewonerscommissie en Portaal verlopen op een positief 

kritische en prettige manier. We gaan samen voor een goed en 

mooi Sociaal Plan. 

 

Uw veiligheid is gewaarborgd 

Wij krijgen signalen dat bewoners zich zorgen maken over de veiligheid in en rondom 

uw woongebouw, en dan vooral over de stempels. Uw veiligheid is gewaarborgd. De 

balkons worden constructief ondersteund door stempels en zijn daardoor veilig voor 

gebruik. Het bedrijf Blitz, dat gespecialiseerd is in het maken van constructies ter 

ondersteuning, controleert elke maand de stempels en steigers. 

 

Vragen? 

Neem contact op met Merlijn Meeus of Floor Hendriks, sociaal projectleiders, via 

telefoonnummer 088-767 82 25 of stuur een e-mail naar Corantijn@portaal.nl. 

http://www.hureninhollandrijnland.nl/

