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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat een oud bewoner bent met mogelijk een 

terugkeerwens. Eerder informeerde Portaal u al over de plannen voor de sloop van 

drie woonblokken en de nieuwbouw op deze plek. In deze 3e nieuwsbrief nodigen wij u 

uit voor een inloopavond.  

 

Uitnodiging inloopavond plannen nieuwbouw 

Op 3 juli organiseert Portaal een inloopavond. Wij vertellen u dan graag meer over de 

plannen voor de nieuwbouw. Ook staan we klaar om al uw vragen te beantwoorden. 

Als directe buur of toekomstige bewoner van het gebouw horen we graag wat u er van 

vindt.  

 

Datum: woensdag 3 juli 2019 

Tijd: 19:00 – 20:30 uur (u kunt binnenlopen wanneer het u uit komt)  

Locatie: Buurtcentrum Vogelvlucht. Boshuizerlaan 5, Leiden 

 

Stand van zaken 

De woonblokken met de adressen Hoflaan 101 t/m 135, Hoflaan 137 t/m 167 en 

Wiedehof 33 t/m 56 gaan we in 2020 slopen. De meeste oud bewoners zijn inmiddels 

verhuisd naar een nieuwe woning. Tot de sloop worden de woningen tijdelijk verhuurd.  

 

Portaal heeft plannen voor de nieuwbouw, deze zijn afgestemd met de gemeente 

Leiden. In april 2018 is er een inloopsessie geweest om samen met u de voorkeuren 

voor plattegrond, materialisatie en gevelbeelden te onderzoeken. We bouwen 71 

energiezuinige appartementen. Op 3 juli laten we u graag de huidige stand van zaken 

zien. 

 

Vragen? 

Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 767 82 25. Een e-mail 

sturen kan ook: Hoflaan@portaal.nl. 

 

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.portaal.nl/projecten/hart-voor-de-

hoflaan-sloop-en-nieuwbouw/  
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