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Dit is de zesde 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. 
 

Uitnodiging inloopavond 

Op 11 juli organiseert Portaal een inloopavond. U kunt 

langs komen voor informatie en om uw vragen te stellen. 

Op deze avond vertellen we meer over de stand van 

zaken. Sowieso zijn er deze zomer geen huisbezoeken of 

draagvlakmeting. U kunt dus rustig op vakantie gaan. 

 

 

• Wanneer? 11 juli 2019 

• Start: 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) 

• Waar? Libertas Leiden De Kooi, Drifstraat 49  
 

Planning 

In de vorige nieuwsbrief informeerde we u over een voorlopige planning. 

Portaal heeft langer de tijd nodig om de plannen verder uit te werken. Een 

nieuwe planning ontvangt u wanneer deze bekend is.  

 

Stand van zaken 

De plannen voor sloop zijn nog niet definitief. Portaal wil 

eerst een compleet sociaal plan maken waarin u als 

bewoner recht heeft op bepaalde zaken en bij een 

verhuizing een geschikte nieuwe woning kunnen vinden. 

Dit sociaal plan bespreken we samen met de 

bewonerscommissie PaCo en de 

huurdersbelangenvereniging (HBV).  
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Spreekuur 
Om de week is er spreekuur van Portaal. Beheerder Marco Flanderhijn zit voor 

u klaar om uw vragen te beantwoorden.  

 

• Wanneer? Elke woensdag in de even weken: 17 en 31 juli, 14 en 28 

augustus, 11 en 25 september en verder.  

• Hoe laat? van 13:30 tot 14:30 uur  

• Waar? Surinamestraat 60. Loop links langs de flat, naar de achterste deur. 

 
 

 

Reparatie nodig?  
Is er een reparatie in uw woning nodig? Neem dan contact op met onze 

collega’s van het klantencontactcentrum. Zij helpen u graag verder. Bel hen via 

088 - 767 82 25 of maak uw melding via de website www.Portaal.nl. 

 

Vragen? 
Neemt u dan contact op met Merlijn Meeus, sociaal 

projectleider, via telefoonnummer 088 - 767 82 25. Een 

e-mail sturen kan ook: Corantijn@portaal.nl. 

 

Meer informatie kunt u vinden op de projectpagina: 

www.portaal.nl/projecten/paramaribo-en-

corantijnstraat-in-leiden  

 

Wij wensen u een fijne zomer toe.  
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