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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 is van plan de kwaliteit van de woningen in uw straat te 

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

project.  

 

Uw geheugen opfrissen 

In april 2018 informeerden wij u op een bewonersavond over het voornemen een 

project aanpak te starten voor uw woning. Daarna informeerden wij u tussentijds via 

nieuwsbrieven en een bewonersronde. Portaal onderzocht enkele scenario’s om uw 

woning te verbeteren, dat zijn:  

• Scenario 1: Groot Onderhoud; 

• Scenario 2: Renovatie. Thermische isolatie en ventilatiesysteem toevoegen.  

• Scenario 3: Renovatie. Thermische isolatie en ventilatiesysteem toevoegen. 

Aardgasvrij met individuele of collectieve verwarmingsinstallatie. 

Tussen april en december 2018 onderzochten wij welke variant technisch, financieel 

en qua klachtoplossing het beste zou kunnen passen.  

In december 2018 hebben wij u laten weten dat wij voornemens waren om scenario 2 

verder uit te werken. Dit zou een ingrijpende renovatie betekenen waarin we de 

woningen zoveel mogelijk ‘klaarmaken’ om in de toekomst van het gas af te kunnen en 

thermische installatie toevoegen. We gingen er toen van uit dat de gevel van de 

woningen helemaal niet geïsoleerd was. Nu blijkt, na aanvullend onderzoek door 

diverse partijen, dat de woningen al thermisch geïsoleerd zijn. Scenario 2 voegt 

daardoor niet zoveel toe dan verwacht. En daarom voeren we deze niet uit. 

In deze nieuwsbrief leest u wat dit voor u betekent. Op 14 mei jl. hebben wij de 

klankbordgroep over deze wijziging geïnformeerd.   

 

Scenario 1: Groot onderhoud 

Bovenstaande bevinding heeft geleid tot het wijzigen van het uit te voeren scenario. Dit 

betekent voor u dat wij geen ingrijpende renovatie uit gaan voeren, maar dat wij uw 

woning goed kunnen aanpakken met grootonderhoud-maatregelen: 

• Nieuwe achterzet-ramen met HR++ glas; 

• Herstel ramen en deuren buitengevel + aanbrengen tochtwering; 

• Schuiframen in de dakkapellen vervangen voor houten kozijnen met 

draairamen; Dit betreft alleen de niet monumentale dakkapellen aan de 

achterzijde 

• Herstel + schilderwerk houtwerk; 

• Herstel stalen balkons en elementen; 

• Beschadigd voegwerk repareren; 

• Zinken goten vernieuwen; 
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• Vervangen dakbedekking plat dak en bergingen: 

• hang en sluitwerk nazien 

• Herstellen ventilatievoorzieningen; 

• Verouderde ventilatieboxen en cv-ketels vervangen; 

• Plaatselijk herstel (slechte/kapotte) dakpannen. 

• Brandwerendheid volgens Bouwbesluit; 

 

Geen huurverhoging 

Bij het uitvoeren van een Renovatie worden verbeteringen uitgevoerd, wat voor u zou 

betekenen dat u daarvoor een huurverhoging zou krijgen. Groot Onderhoud, wat nu 

het scenario is, betekent voor u dat u standaard geen huurverhoging krijgt 

doorberekend.  

 

Geen draagvlakmeting, 70% instemming 

Groot Onderhoud betekent daarnaast ook dat er geen draagvlakmeting uitgevoerd 

hoeft te worden door Portaal. Dit komt doordat wij enkel onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren of onderdelen van uw woning vervangen, maar niet verbeteren.  

 

Aanpak in bewoonde staat en technisch- & sociaal maatwerk 

De werkzaamheden zullen in bewoonde staat uitgevoerd worden. Met andere woorden 

u blijft in uw woning als wij aan het werk gaan. De werkzaamheden in de woning zullen 

ongeveer 15 dagen gaan duren. 

Wij begrijpen dat dit voor sommige bewoners ingrijpend is. Als het nodig is dan zoeken 

wij hier in samenspraak een oplossing voor. Dit noemen wij sociaal maatwerk. 

Daarnaast onderzoeken we of we individuele verbeteringen tegen huurverhoging of 

een eenmalige vergoeding aan u kunnen aanbieden. Dit noemen wij technisch 

maatwerk. 

 

Geluidsmeting 

Op korte termijn zal VIOS een geluidsonderzoek uit laten voeren in het complex. 

Hiervoor zullen een aantal bewoners benaderd worden voor het maken van een 

afspraak. Als u benaderd wordt vragen wij u hieraan mee te werken. 

 

Planning 

Door het veranderen van het uitvoeringsscenario is onze planning ook veranderd. Dit 

ziet er nu op hoofdlijnen als volgt uit: 

• Mei   Aanvraag vergunningen/interne besluitvorming Portaal; 

• Juli   Overleg over onderhoudsbrochure met de klankbordgroep en 

interne besluitvorming 

• September  Inloopmoment testwoning. Bewoners kunnen de maatregelen  

Komen bekijken; 

• September  Individuele technische en sociale opname. Maken van  

Technische- en sociale maatwerkafspraken; 

• Oktober  Voorbereiding uitvoering en start uitvoering; 

• Midden 2020  Oplevering 
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Voortgang klankbordgroep 

Portaal wil samen met de klankbordgroep de onderhoudsbrochure uit gaan werken. En 

in gesprek blijven om zo goed mogelijk belangrijke bewonersaandachtspunten mee te 

nemen in deze brochure.  

Daarnaast zullen wij met de klankbordgroep, conform het sociaal statuut, de volgende 

onderwerpen bespreken: 

• Vergoedingsregelingen uitwerken; 

• Hoe gaan we om met overlast; 

• Communicatie met alle bewoners; 

• Feedback nieuwsbrieven. 

 

Contact met Portaal 

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? Bel dan met 0800 - 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 Merlijn Meeus, sociaal projectleider. U bereikt 

Merlijn of Yvette van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur via 

telefoonnummer 0800 – 767 82 25 (gratis) of 0318 - 89 89 89 (mobiele bellers) 

of door te mailen naar houtmarkt@portaal.nl. 

 

 


