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

uw buurt.  

 

Stand van zaken 

 

Na de bouwvak is de aannemer 

begonnen met de 

werkzaamheden in Grevenstraat 

12 en 14 en Marendorpse 

Dwarsstraat 1. Aansluitend 

volgen de werkzaamheden van 

de woningen aan de oneven zijde 

van de Marendorpse Dwarsstraat 

en aansluitend de woningen 

Grevenstraat 10 t/m 2 (even 

zijde).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indexering verhuiskostenvergoeding 

Op basis van het Sociaal Statuut Leiden indexeren we jaarlijks per juli de 

verhuiskostenvergoeding. Bewoners waar de werkzaamheden na juli 2019 zijn gestart 

(vanaf Grevenstraat 14) krijgen daardoor een hogere verhuiskostenvergoeding, 

namelijk € 6.253,- in plaats van € 6.113,-.  

 

Wij informeren de desbetreffende bewoners persoonlijk per brief over de aangepaste 

bedragen van deel 1 en deel 2 van de verhuiskostenvergoeding.  
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Contact 

Irene de Bruin 

Bewonersbegeleider 

06 – 18 18 22 29 

grevenstraat@portaal.nl 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave  

van Portaal Leiden en wordt 

verspreid onder de bewoners 

van Grevenstraat 1 t/m 43a 

(oneven), Grevenstraat 2 t/m 14 

(even), Druckerstraat 2 t/m 34 

(even) en 1 t/m 21a (oneven), 

Maredorpse Dwarsstraat 1 t/m 

12 (even en oneven), Van der 

Werfstraat 62 in Leiden 
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Centrale Antenne Inrichting (CAI) 

Op de voorgevels van de boven- en 

benedenwoningen loopt een kabelgoot voor 

de Centrale Antenne Inrichting (CAI), voor 

ontvangst van radio en televisie. Deze 

kabelgoten zijn op verschillende plekken 

beschadigd en verouderd. Daarom vervangen 

we deze. Dit doen we in één keer bij alle 

woningen aan de oneven zijde van de 

Grevenstraat. Datzelfde doen we op een later 

moment in de Druckerstraat, na afronding van 

alle renovatiewerkzaamheden.  

 

We vervangen de kabelgoot aan de 

buitenkant van de woning. U hoeft hier dus niet voor thuis te blijven en dit heeft verder 

geen gevolgen voor u. Wij stellen de desbetreffende bewoners tijdig persoonlijk op de 

hoogte stellen van de planning van deze werkzaamheden.  

 

Niet in de woningen tijdens de uitvoering 

Steeds vaker komen bewoners tijdens de werkzaamheden 

onaangekondigd binnenlopen in hun woning. Uiteraard 

begrijpen wij dat u wellicht nieuwsgierig bent naar de 

voortgang van de werkzaamheden, of dat u bepaalde 

vragen heeft. Toch vragen wij u in het kader van (uw 

eigen) veiligheid, om in dit geval via de 

bewonersbegeleider, of uitvoerder van VIOS een afspraak 

te maken, zodat wij samen met u door de woning lopen.  

 
 

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen, of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Irene 

de Bruin, bewonersbegeleider, via telefoonnummer: 06 – 181 822 29 

of per e-mail: grevenstraat@portaal.nl. U bent ook van harte welkom 

op het spreekuur, elke donderdag van 13.00 tot 14.00 uur in 

Grevenstraat 12.  
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