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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een woning huurt van Portaal aan de 
Walraven van Hall- of Johannes Poststraat in Leiden. Uw woning wordt 
gerenoveerd door aannemer VIOS. Met deze nieuwsbrief informeren wij u 
regelmatig over het verloop van het project.   

 

Stand van zaken 

Portaal en aannemer VIOS zijn bezig met de voorbereidingen van de 

werkzaamheden aan uw woning en portiek. Uiteraard houden we de 

ontwikkelingen rondom de maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus in de gaten.  

 

Uw gezondheid en die van onze medewerkers staat voorop. We werken 

volgens de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Wat dit aankomende 

maanden betekend, ook voor de planning van de werkzaamheden weten we 

nu nog niet. Uiteraard blijven we u informeren over de laatste stand van zaken. 

Bedankt voor uw hulp en begrip. 

 

Geef uw mailadres door 

Graag informeren we u in de toekomst ook via de e-mail. 

Dit is sneller dan per post. Geef uw mailadres aan ons 

door. Stuur hiervoor een e-mail naar walraven@portaal.nl  

 

Klankbordgroep 

Drie bewoners uit de flats vormen samen de 

klankbordgroep. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd Portaal namens de 

bewoners. Heeft u een vraag aan deze bewonersvertegenwoordiging? Stuur 

dan een mail naar vanhallpoststraat@gmail.com. 

 

Bedankt! 

Op de Walraven van Hallstraat zijn alle warme opnames gedaan. Bedankt voor 

uw medewerking. 

 

Werkzaamheden lege woningen 

Aankomende tijd zijn er werkzaamheden in de lege 

woningen Walraven van Hallstraat 6, 21 en Johannes 

Poststraat 14. Aannemer VIOS voert deze uit. Het kan 

zijn dat u hier geluidsoverlast door ervaart. Uiteraard 

proberen we dit tot het minimum te beperken.  
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Contact 

Aad Visser 

Bewonersbegeleider 

Walraven@portaal.nl 

06 – 53 89 65 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Leiden 

en wordt verspreid onder de 

bewoners van de Walraven 

van Hall- en Johannes 

Poststraat in Leiden.  
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Vragen of klachten?  

• Heeft u vragen over de renovatie: neemt u dan contact op met Aad 

Visser, bewonersbegeleider Portaal, via telefoonnummer 06 – 53 89 65 91 

of e-mail naar walraven@portaal.nl. 

• Algemene vragen? Ivm het coronavirus zijn de contactmogelijkheden met 

Portaal veranderd. Kijk op www.portaal.nl hoe we u op dit moment kunnen 

helpen.  
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