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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.  

 

Buiten werkzaamheden 

Bij het eerste woonblok is aannemer VIOS Bouw Utrecht buiten al hard aan het werk. 

Op dit moment wordt het dak vernieuwd. VIOS verwacht voor de kerstvakantie de 

buitenwerkzaamheden aan het eerste woongebouw af te ronden. Dit is wel onder 

voorbehoud of het weer hier ook aan mee werkt. 

  

 

 

Binnen werkzaamheden 

Vanaf 11 november gaat VIOS beginnen met binnen werkzaamheden aan de 

Houtmarkt nummer 23 en 32. Vanaf 18 november zijn de rest van de woningen van het 

eerste blok aan de beurt. 

 

Uitvoerder VIOS 

U ziet op de bouw een andere uitvoerder rondlopen dat we in het boekje hadden 

aangekondigd. Stefan is net vader geworden en geniet nu thuis van extra tijd bij zijn 

gezin. Zijn vervanger is Raymond Arends. U kunt hem altijd terplekke aanspreken als u 

een vraag heeft. 
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Kleurenonderzoek  

Het proefkozijn is geschilderd. Zelf vinden we het resultaat erg mooi. De gemeente 

komt nog langs om het te beoordelen, erna weten we zeker dat we deze kleur kunnen 

gaan doorvoeren.  
 

 
 
 

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. 
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