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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 

We hebben het plan voor renovatie en onderhoud van uw woning bijna klaar. 

Een plan met als doel de woningen energiezuinig en comfortabel te maken én 

betaalbaar te houden. 

 

Klankbordgroep 

Drie bewoners uit de flats vormen samen de 

klankbordgroep, zij geven advies op het plan. Heeft u een 

vraag aan deze bewonersvertegenwoordiging, stuur dan 

een mail naar vanhallpoststraat@gmail.com. 

 

Informatiewoning 

U ontvangt in november een uitnodiging om op 19 of 20 november naar onze 

informatiewoning aan de Walraven van Hallstraat 1 te komen. In deze woning 

kunt u enkele voorbeelden zien uit het plan, zoals de nieuwe voordeur of een 

nieuwe kozijn. De aannemer laat zien hoe ze uw woning bij renovatie gaan 

isoleren en ventileren. Ook kunt u zien welke keuzes u als bewoner kunt 

maken. 

 

Nieuwe badkamer, keuken of toilet? 

Is er bij u thuis eerder dit jaar een technische opname geweest? Dan krijgt u bij 

de informatiebrochure een brief met de beoordeling of uw badkamer, keuken 

en/of toilet tijdens de renovatie wordt vernieuwd. Heeft u nog geen opname 

gehad, dan plannen we deze in het voorjaar alsnog in. 

 

Informatiebrochure 

Ruim voor uw bezoek aan de informatiewoning ontvangt u de 

informatiebrochure ‘Renovatie en onderhoud aan uw woning’. Hierin leggen we 

het plan uit: welke werkzaamheden we uitvoeren, wat het verwachte resultaat 

is en de verwachte overlast. Ook vertellen we welke voorzieningen we voor u 

hebben getroffen (het sociaal plan). De inhoud van het plan lichten we ook in 

een huisbezoek toe, zo heeft u ook de kans vragen te stellen. Voor het plan 

vragen we uw stem. Wanneer 70% van de bewoners met het plan instemt, 

kunnen we door met het voorbereiden van de werkzaamheden.  

 

Oktober 2019 
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Aad Visser 

Bewonersbegeleider 

Walraven@portaal.nl 

Tel.: 088 – 767 82 25 
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Planning* 

 

Datum Wat gaan we doen? 

2e week 

November 

U ontvangt de informatiebrochure over het 

renovatieplan, begeleidende brief over badkamer, 

keuken en toilet. 

Inloopuren 

19 & 20 

November 

Informatiewoning met enkele proefopstellingen van 

de werkzaamheden.  

November –  

begin December 

2019 

Huisbezoeken door onze bewonersbegeleider voor 

individuele vragen of (aanvullende) informatie. 

November 2019 Stemformulieren. De renovatie gaat door als 70% 

van alle huishoudens akkoord gaat met het plan. Dit 

noemen we de draagvlakmeting (nov-dec 2019).   

December 2019 Uitslag draagvlakmeting 

Voorjaar 2020 Werkzaamheden Walraven van Hallstraat 

Najaar 2020 Werkzaamheden Johannes Poststraat 

* 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 Aad Visser, bewonersbegeleider Portaal, 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. 

 

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

