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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.   

 

Stand van zaken 

In de zomer zijn we samen met de aannemer druk bezig geweest om het plan 

voor het onderhoud en verbeteren van uw woning verder uit te werken. We 

streven ernaar in het najaar dit plan aan u te presenteren. 

 

Komende tijd 

Met de klankbordgroep bespreken we dit de komende weken eerst voor. Zij 

worden hierbij ondersteund door een onafhankelijk adviseur vanuit de 

Huurdersbelangenvereniging (HBV) Leiden. 

 

Klankbordgroep 

Drie bewoners uit uw flats vormen samen de 

klankbordgroep. Heeft u een vraag aan deze 

bewonersvertegenwoordiging dan kunt u hen mailen via 

vanhallpoststraat@gmail.com. 

 

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? 

Neemt u dan contact op met Yvette Feld, sociaal projectleider, via 

telefoonnummer 088 - 767 82 25. Een e-mail sturen kan ook naar: 

walraven@portaal.nl. 

 

Meer informatie kunt u vinden op de projectpagina: 

www.portaal.nl/projecten/walraven-van-hall-en-johannes-poststraat-in-leiden. 
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Contact 

Yvette Feld 

Walraven@portaal.nl 

Tel.: 088 – 767 82 25 
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