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Dit is de zevende 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. 
 

Terugblik inloopavond 

Op 11 juli organiseerde Portaal een inloopavond. We vertelden u toen dat de 

plannen langer duren dan verwacht. En dat we blij zijn 

met de bewonerscommissie PaCo, die een goede en 

kritische gesprekspartner is voor Portaal. Het doel van 

de gesprekken is hoe we kunnen komen tot een zo 

goed mogelijk (sociaal) plan zodat iedereen kan 

verhuizen naar een andere nieuwe woning. 

 

Bewonerscommissie PaCo 

De bewonerscommissie stelde zich tijdens de inloopavond nogmaals voor. Zij 
vertelden dat ze zich voor (onder andere) de volgende zaken inzetten: 

• We kijken als commissie of alles loopt volgens de wet en volgens het Leids 
Sociaal Statuut. De Huurdersbelangenvereniging (HBV Leiden) helpt ons 
daarbij. 

• We er hebben samen met Portaal voor gezorgd dat bewoners die nu willen 
verhuizen, ook al een verhuiskostenvergoeding kunnen krijgen (meer 
informatie hierover zie achterzijde). 

• We zetten ons in voor de bouw van grote en betaalbare huurwoningen. 

 

Schrijf u in als woningzoekende én activeer uw account 

Zorg ervoor dat u ingeschreven staat als woningzoekende 

op www.hureninhollandrijnland.nl.  
 
Stond u al een tijdje ingeschreven? U bent dan in maart 
van dit jaar geïnformeerd over het activeren van uw 
account op de nieuwe website. Het is belangrijk dat u 
dit doet. Uw opgebouwde rechten en inschrijftijd blijven  

behouden wanneer u uw account activeert. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe 
dit dan zo snel mogelijk.  
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Planning 

 

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over een 

voorlopige planning. De gesprekken met de betrokken 

partijen vragen om meer tijd, om zo samen de plannen 

goed uit te werken.  

Daarom starten we in het najaar 2019 met de 

huisbezoeken voor het draagvlak (onder voorbehoud). 

 

Verhuiskostenvergoeding 

Het is gelukt! Wie, op basis van reguliere inschrijfduur, gaat verhuizen, heeft 

per direct al recht op de verhuiskostenvergoeding van € 6.359. Dit bedrag 

wordt (wanneer u de huur heeft opgezegd) in twee delen uitgekeerd, deel 1 na 

de voorinspectie en deel 2 na inleveren sleutels. Wij sturen u binnenkort 

hierover een aparte brief met uitgebreidere informatie. Deze regeling is alleen 

voor bewoners van de Corantijnstraat en Paramaribostraat. 

 

Spreekuur 

Om de week is er spreekuur van Portaal. Uw wijkbeheerder Marco Flanderhijn 

zit dan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.  

U kunt hier ook terecht voor een papieren versie van de veel-gestelde-

vragenlijst. 

• Wanneer? Elke woensdag in de even weken: 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 of heeft u andere klachten?  

Is er een reparatie in uw woning nodig? Of zijn er andere 

klachten? Dien uw reparatieverzoek of klacht in via 

MijnPortaal op www.portaal.nl. U kunt ook bellen met ons 

klantcontactcentrum via 088 – 767 82 25. Onze collega’s 

helpen u graag verder.  

 

Vragen? 

Veel bewoners hebben dezelfde vragen over de plannen. Daarom houden we 

een lijst bij met meest gestelde vragen. Die vindt u op: 

www.portaal.nl/projecten/paramaribo-en-corantijnstraat-in-leiden 

 

Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan contact op met Yvette Feld, 

sociaal projectleider, via telefoonnummer 088 - 767 82 25. Een e-mail sturen 

kan ook: Corantijn@portaal.nl. 
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