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U woont in een woning van Portaal aan de Houtmarkt 22 t/m 35 of Noorderstraat 12, 

14, 21 of 23 in Leiden. Portaal gaat de kwaliteit van de woningen in uw straat 

verbeteren. Graag informeren wij u in deze nieuwsbrief over de voortgang van dit 

project.  

 

Stand van zaken 

U heeft enkele weken geleden het informatieboekje van de naderende 

onderhoudswerkzaamheden ontvangen. Inmiddels zijn we gestart met de warme 

opnames in het eerste woonblok, dit is het blok het dichts bij de school. Als u het 

prettig vindt, kunt u iemand vragen om erbij te zijn als we de warme opname bij u thuis 

komen doen.  

 

Start voorbereidingen 

Vanaf komende week gaat u in de straat merken dat aannemer VIOS zich voorbereidt 

op de start werkzaamheden. Zij richten een kleine bouwplaats in en gaan vanaf 

woensdag starten met de steigeropbouw bij het eerste woongebouw. We hebben van 

bewoners gehoord dat het aantal parkeerplaatsen schaars is, dus wij hebben de 

gemeente gevraagd zo min mogelijk hier op te plaatsen. De gemeente bepaalt 

komende week waar het precies komt te staan. 

 

Maak u klaar voor de steigers 

De steigers komen rondom het gebouw. Wilt u ervoor zorgen dat er circa ander half 

meter vanaf de muur ruimte wordt vrijgemaakt voor de steiger? Het is hiervoor nodig 

dat de gevel ook vrij wordt gemaakt van groen in uw tuin of op uw balkon. Wij zullen dit 

bij Houtmarkt nummer 23 en 32 verzorgen. 

 

 

 

 .لست قادرا على قراءة هذه الرسالة ؟ أطلب عندئذ املساعدة من أحد جريانك أو فرد من أفراد عائلتك.
Bu mektupda önemli bilgiler var.  Bu mektubu anlamadınızmı? O halde komşularınızdan veya yakınlarınızdan yardım 

isteyiniz.  

This letter contains important information. If you are not able to read this please ask your family or neighbours for 

assistance. 

Deze brief bevat belangrijke informatie. Kunt u het niet lezen? Vraag dan hulp aan uw buren of familie. 

Cette brochure contient des renseignements importants! Si c’est impossiblie pour vous de  de lire cette brochure n' 

hesitez pas de demander de l'aide a votre famille ou vos voisins. 
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Planning 

De steigerwerkzaamheden starten woensdag 23 oktober bij woongebouw 1 

(Houtmarkt 30 - 35 + Noorderstraat 12 - 14). Na het plaatsen van de steiger worden er 

werkzaamheden uitgevoerd aan het metsel en voegwerk, dakranden, goten, 

dakpannen alsmede houtrot herstel en schilderwerkzaamheden. Deze 

werkzaamheden worden aan de buitenzijde van de woning uitgevoerd. Deze 

werkzaamheden zijn voor de aankomende kersvakantie gereed, onder voorbehoud 

van onwerkbaar weer. 

 

De werkzaamheden 

aan de binnenzijde van 

de woningen starten 

vanaf 11 november op 

in het eerste 

woongebouw. 

Bewoners horen tijdens 

de warme opname de 

geschatte startdatum en 

twee weken van te 

voren hun exacte 

startdatum.  

 

Voor de uitvoering van de Flora en fauna werkzaamheden aan het dak wordt er binnen 

een week bij woongebouw 2 (Houtmarkt 23 - 29 en Noorderstraat 21 - 23) d.m.v. inzet 

hoogwerker werkzaamheden uitgevoerd. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven. De 

interieur en buitenwerkzaamheden van dit woongebouw starten na de kerstvakantie 

op. Deze bewoners benaderen we ervoor voor het maken van een afspraak van een 

warme opname. 

 

Kleurenonderzoek 

Omdat u in een monumentaal pand woont is het 

vereist ons aan bepaalde regels van de gemeente 

te houden (welstand). Eén daarvan is het uitvoeren 

van een historisch kleurenonderzoek voordat we 

beginnen aan schilderwerkzaamheden. Dit is 

gedaan en er is uitgekomen dat er vroeger 

donkergeel en donker blauwgroen op de kozijnen 

zat. Ter hoogte van Houtmarkt 30 wordt er  
 

proefkozijn geschilderd om door de gemeente te laten beoordelen. Mogelijk worden de 

kozijnen straks in die kleuren geschilderd. Schrikt u niet, doordat het slechts één kozijn 

is, kan de kleur soms even schrikken zijn. 

 

Contact met Portaal 

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? Bel dan met 088 - 767 82 25 of mail 

naar info@portaal.nl. 

• Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief of wilt u een melding doen? 

Neem dan contact op met Yvette Feld, sociaal projectleider. U bereikt Yvette via 

telefoonnummer 06 – 41 28 24 07 of door te mailen naar houtmarkt@portaal.nl. 

Let op: zijn uw contactgegevens onlangs veranderd? Laat het ons weten, zodat 

we goed met u af kunnen spreken. 

• Wij voeren periodiek gesprekken met een klankbordgroep van bewoners van de 

Houtmarkt. Heeft u een vraag of onderwerp voor deze gesprekken, dan kunt u deze 

ook mailen naar houtmarkt@portaal.nl. 

mailto:houtmarkt@portaal.nl

