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Dit is de achtste nieuwsbrief voor u als bewoner van de Corantijn- en 

Paramaribostraat. In deze nieuwsbrieven infomeren wij u regelmatig over de 

toekomst van uw woning en woongebouw. 
 

Terugblik  

Het Leids Ontzet is net achter de rug en de zomer lijkt met dit weer echt 

voorbij. Wat is er in de tussentijd gebeurd achter de schermen bij Portaal? 

Na verschillende voorbereidende gesprekken met onder andere de gemeente 

en de bewonerscommissie hebben we een conceptversie klaar van het 

informatieboekje dat we straks willen delen met alle bewoners. 

 

Hoe staat het met de plannen? 

De bewoners uit de bewonerscommissie en de HBV lezen als eerste dit 

concept en geven ons de komende weken advies op 

onduidelijk- of onjuistheden. Ook kunnen zij nog vragen 

stellen. Zij worden hierin bijgestaan door een 

onafhankelijke expert vanuit de 

Huurdersbelangenvereniging om dit zo goed mogelijk, 

namens alle bewoners, te kunnen doen. Deze 

adviesperiode duurt ongeveer zes weken. Wij hopen u 

allen op 21 november 2019* te kunnen informeren. 

*Datum onder voorbehoud 

 

Schrijf u in als woningzoekende én activeer uw account 

Zorg er intussen voor dat u ingeschreven staat als 

woningzoekende op www.hureninhollandrijnland.nl. 

 

Staat u al een tijdje ingeschreven? U bent dan eerder 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.  

Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met onze 

bewonersbegeleider. 

 

Vroegverhuisregeling 

Wie nu op basis van reguliere inschrijfduur, gaat verhuizen, heeft per direct al 

recht op de verhuiskostenvergoeding van € 6.359. Deze regeling is alleen voor 
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bewoners van de Corantijn- en Paramaribostraat. De regeling werpt meteen 

zijn vruchten af; de eerste huuropzeggingen zijn binnen. 

 

Grof vuil 

Bij een verhuizing komt veel kijken. Zo blijkt na een inpakronde dat er vaak 

best veel spullen weggegooid kunnen worden. Lang niet alles past in de 

vuilnisbak. Zorgt u ervoor dat u op de juiste manier uw grof vuil weggooit en dit  

niet zomaar op straat zet!  

Grofvuil kunt u zelf wegbrengen naar de milieustraat. Een afspraak maken om 

het gratis op te halen kan ook. Dit kan online of u kunt bellen met 14071 (optie 

3). Zo houden we met elkaar de buurt opgeruimd en leefbaar.  

Meer informatie vindt u op: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-

ondernemers/afval/grofvuil-wegbrengen-of-laten-ophalen 

 

Leefbaarheid 

Heeft u vragen over leefbaarheid in het gebouw en de omgeving? Neemt u dan 

contact op met uw beheerder Marco Flanderhijn via corantijn@portaal.nl of  

088 – 767 82 25. 

 

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.  

 

Bewonersbegeleiders 

Vanaf nu zijn er vanuit Portaal twee speciale aanspreekpunten voor de 

bewoners van de Corantijn- en de Paramaribostraat. Dit zijn 

bewonersbegeleiders Patricia Bleij en Kenan Karakis. Patricia is uw eerste 

aanspreekpunt. Bij haar kunt u terecht als u vragen heeft over de plannen van 

Portaal.  

Het spreekuur van Marco komt, met de komst van deze begeleiders, te 

vervallen. 

 

Vragen? 

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

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

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

 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Patricia Bleij via 

telefoonnummer 06 – 13 53 37 13. Een e-mail sturen kan ook: 

corantijn@portaal.nl. 
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