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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.  

 

Coronamaatregelen 

Vanwege het Coronavirus houden Portaal en VIOS continue de ontwikkelingen in de 

gaten en volgen wij de instructies van het RIVM. 

Voor de werkzaamheden van het project Houtmarkt hanteren we voor nu de volgende 

afspraken: 

• De buitenwerkzaamheden (zoals het schilderwerk) gaan door. 

• De binnen werkzaamheden zijn gelukkig op veel plekken al afgerond. Enkele 

zaken maken we nog af. Dit doen wij alleen wanneer de veiligheid van bewoners 

en onze medewerkers dit toestaat. Bij enige twijfel doen we het niet. 

• We zouden komende week de terugloopactie (dit geldt voor enkele woningen) voor 

de achterzetramen in gaan plannen. Hier wachten we tot nader order mee. 

 

Stand van zaken werkzaamheden 

We hebben in het project veel last gehad van het slechte weer. Was er geen regen, 

dan was er wel storm. Het weer ziet er nu wat beter uit. Zolang het verantwoord is, 

hopen we flink wat werk te kunnen doen. Uiteraard is de RIVM hierin bepalend de 

komende periode. 

 

Flora en fauna 

Bureau Stadsnatuur heeft enkele kritische lokaties in het gebouw aangewezen waar 

bepaalde vogels willen gaan broeden. Op deze plekken heeft VIOS alvast het werk 

gedaan en zijn de steigers aangepast, zodat deze plekken voor de vogels toegankelijk 

zijn. 

 

Uitvoerder VIOS 

Heeft u een vraag aan VIOS? Neem dan contact op met Raymond Arends. U kunt hem 

bij voorkeur bellen als u een vraag heeft tussen 07.30 en 17.00 uur via 

telefoonnummer 030-2627872. Buiten werktijden is dit nummer ook bereikbaar voor 

calamiteiten. Heeft u vragen over wat Corona betekent voor de werkzaamheden in uw 

woning? Bel dan ook naar Raymond Arends.  

 

Contact met Portaal 

De contactmogelijkheden met Portaal zijn tijdelijk, vanwege het coronavirus, gewijzigd. 

Op onze website vindt u de actuele stand van zaken. 
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Contact Portaal 
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Houtmarkt@portaal.nl 
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