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Grevenstraat en omgeving te Leiden 

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

in uw buurt.  
 

Stand van zaken  

Inmiddels zijn de woningen t/m Grevenstraat 21 (oneven) opgeleverd. De 

werkzaamheden lopen volgens planning. Het bouwterrein is verplaatst naar de andere 

kant van de Grevenstraat (ter hoogte van nr. 23 t/m 43).  

 

Gevelverlichting voorzijde woningen 

Tijdens de renovatie plaatsen wij buitenlampen, met een sensor, aan de voorzijde van 

de woningen. De buitenlampen zijn vanuit bepaalde veiligheidseisen aangebracht. 

Hierdoor voldoet de woning aan het Politiekeurmerk Veilig wonen (Pkvw). Om de kans 

op woningovervallen te verkleinen geldt de eis dat er van binnenuit de woning zicht 

moet zijn op bezoek aan de voordeur. Daarom komt er een deurspion in de voordeur 

en is er een buitenlamp met lichtsensor geplaatst.  

 

Bij de keuze voor de lamp, is bewust gekozen voor een lage lichtsterkte om 

‘lichtvervuiling’ te voorkomen. Vanuit duurzaamheid/verbruik is gekozen voor LED-

verlichting, waardoor het verbruik laag is (ca 1kWh (a € 0,20) bij 142 uur). Toch 

hebben wij van enkele bewoners bezwaren gekregen, met name over de hoeveelheid 

licht.  

 

Binnen het projectteam hebben wij gekeken naar mogelijke oplossingen, namelijk een 

lamp toepassen met nog minder lichtsterkte (lumen) of het plaatsen van een 

schakelaar in de hal (waarbij de sensor wel gewoon blijf werken).  De oplossingen zijn 

besproken met de klankbordgroep.  

 

De eerste mogelijke oplossing is onderzocht. De sterkte van de LED-lamp in de 

geplaatste verlichtingsarmatuur is 220 Lumen. Een lagere sterkte voor deze lamp is 

niet beschikbaar, dus dit toepassen is niet mogelijk. De tweede oplossing, het plaatsen 

van een schakelaar, is wel mogelijk. Bewoners hebben dan zelf de keuze om de lamp 

aan of uit te zetten. Dat maakt dat we vanaf nu standaard een schakelaar aanbrengen 

(in de hal naast de meterkast). De bewoners van de woningen die al gerenoveerd zijn, 

geven wij alsnog de mogelijkheid om een schakelaar aan te laten brengen.  

 

Verbruik gas, water en elektra 

Is het verbruik van gas, water en elektra, tijdens de werkzaamheden in uw eigen 

woning meer is dan € 25,-? Dan krijgt u de extra verbruikskosten boven de € 25,- terug 

van de aannemer. Zie hiervoor de regeling in het Sociaal Plan (pagina 30). Tijdens de 

oplevering neemt de aannemer de meterstanden op. Na enkele dagen ontvangt u een 

brief, waarin het verbruik in uw woning staat en of u wat terug krijgt, of niet. Zo ja, dan 

kunt u het formulier met u rekeninggegevens invullen en afgeven bij de aannemer, 

zodat zij het bedrag naar u over maken.   
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Overleg met de klankbordgroep 

Op 28 maart was er een overleg met de 

klankbordgroep. Tijdens dit overleg keken we samen 

terug naar het verloop van blok 2 (Grevenstraat 9 t/m 

17), om te bepalen of de ingezette verbeteringen na 

blok 1 tot het gewenste resultaat geleid hebben.  

Uiteraard zijn er nog bepaalde zaken die aandacht 

behoeven, maar in het algemeen is de conclusie dat de 

werkzaamheden op tijd klaar zijn, het aantal 

opleverpunten per woning beperkt is en de 

tevredenheid bij bewoners hoger is. Ondanks dat, 

blijven wij als projectteam altijd kritisch kijken of het goed blijft gaan.  Benieuwd naar 

wat er besproken is? Zie onze website:   https://www.portaal.nl/projecten/grevenstraat-

eo-leiden/ 

 

 

Vuil in containers aannemer  

Geregeld zien wij dat er vuil vanuit de bewoners in de 

containers van de aannemer gegooid wordt, of er naast gezet 

wordt. Dit is niet toegestaan. Mocht u grofvuil hebben dat u af 

wilt laten voeren, dan kunt u daarvoor de gemeente bellen.  

 

 

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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