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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een woning huurt van Portaal in de 

Walraven van Hallstraat of Johannes Poststraat in Leiden. Portaal heeft 

plannen om uw woning te renoveren. Met deze nieuwsbrief informeren wij u 

regelmatig over het verloop van het project.   

 

Bedankt voor uw medewerking 

In juni vonden er verschillende technische inspecties in uw 

woning plaats. Ook is bewonersbegeleider Aad Visser of 

Astrid Kuiken bij u langs geweest voor een eerste gesprek. 

Met de woonbeleving van u als bewoner kunnen wij een 

goed beeld krijgen van het complex. Wij bedanken u 

hartelijk voor uw medewerking. 

 

Plan 

Met de informatie van de technische inspecties en de gesprekken met u gaan 

VIOS en Portaal een plan en planning maken. Het doel is dat alle woningen 

naar energielabel B gaan door het beter isoleren van de woningen. Daarnaast 

wordt er mechanische ventilatie aanbracht, zodat de woningen minder vochtig 

worden. Zo krijgt u een comfortabelere woning. 

 

Hoe het plan er precies uit gaat zien en wat dit voor u betekent, dat zijn we nu 

aan het onderzoeken. In september 2019 ontvangt u nieuwsbrief 5 van ons 

met informatie over de stand van zaken. 

 

Nog geen huisbezoek gehad? 

U kunt alsnog een afspraak maken met Astrid Kuiken voor een persoonlijk 

gesprek. Astrid is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 09:00 en 16:00 

uur via telefoonnummer: 0318 – 89 89 11.  

 

Klankbordgroep 

Drie bewoners uit uw flats hebben op 24 juni officieel 

een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep 

klankbordt op de plannen. Zij worden ondersteund door 

een onafhankelijk adviseur vanuit de 

Huurdersbelangenvereniging (HBV) Leiden. Inmiddels 

hebben we drie prettige en kritische gesprekken met 

elkaar gevoerd.  

 

 

Juli 2019 

Inhoud 

• Bedankt voor uw 

medewerking 

• Plan 

• Nog geen huisbezoek 

gehad? 

• Klankbordgroep 

• Planning 

• Vragen? 

 

 

Contact 

Yvette Feld 

Walraven@portaal.nl 

Tel.: 088 – 767 82 25 
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Planning* 

 

Datum Wat gaan we doen? 

Najaar 2019 Informatieboekje over renovatieplannen. De renovatie 

gaat door als 70% van alle huishoudens akkoord gaat 

met het plan. Dit noemen we de draagvlakmeting.   

Voorjaar 2020 Werkzaamheden 1e flat 

Najaar 2020 Werkzaamheden 2e flat 

* Dit is een voorlopige planning en deze kan wijzigen. Als er iets verandert, brengen wij u 

daarvan op de hoogte. U kunt geen rechten aan deze planning ontlenen.  

 

Vragen? 

In verband met zwangerschapsverlof van Floor Hendriks, is Yvette Feld 

aankomende tijd sociaal projectleider. U bereikt haar via telefoonnummer 088 - 

767 82 25 of door een e-mail te sturen naar: Walraven@portaal.nl.  

 

Heeft u vragen die niet over dit project gaan, dan kunt u contact opnemen met 

de klantenservice van Portaal via telefoonnummer: 088 – 767 82 25 of mailen 

naar info@portaal.nl. 

 

Meer informatie en vorige nieuwsbrieven vindt u op 

de projectpagina: 

www.portaal.nl/projecten/walraven-van-hall-en-

johannes-poststraat-in-leiden 

 

Portaal wenst u een fijne zomer.  
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