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Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de renovatie van de woningen in 

uw buurt.  

 

Coronavirus 

Ook Portaal en VIOS nemen maatregelen om verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen en de gezondheid van bewoners en medewerkers voorop te stellen . 

Hierbij volgen we het advies van het RIVM. 

 

Dat houdt in dat de bewonersbegeleider van Portaal op dit 

moment niet in de wijk werkt. Wel is zij voor vragen bereikbaar: 

telefonisch: 06 – 181 822 29 of per mail: gevenstraat@portaal.nl. 

De spreekuren komen te vervallen.  

 

Werkzaamheden aan de woningen 

Vooralsnog wordt er door VIOS in de woningen waar we gestart zijn gewerkt, 

aangezien de werkzaamheden in onbewoonde staat zijn. Er is in dit geval geen contact 

met bewoners.  

 

Ondanks dit kunnen de maatregelen gevolgen hebben voor de planning voor de 

komende weken en zullen bepaalde werkzaamheden niet opgestart kunnen worden. In 

overleg met de desbetreffende bewoners stemmen we persoonlijk af, hoe we hier het 

beste mee om kunnen gaan.   

 

Planning 

Op het moment dat we meer weten wat het gevolg is van de maatregelen op de totale 

planning, komen we hier bij u op terug.  

 

Tot slot 

Het zijn bijzondere tijden, de informatie gaat snel en richtlijnen kunnen dagelijks 

bijgesteld worden. Het projectteam probeert u zo goed mogelijk te informeren over de 

gevolgen voor dit project en uw woning.  

 

Wij wensen iedereen in ieder geval succes in deze uitzonderlijke situatie en bovenal 

een goede gezondheid voor u en uw naasten.  

 

Maart 2020 

Inhoud 

• Coronavirus 

• Werkzaamheden  

• Vragen en/of 

opmerkingen 

Contact 

Irene de Bruin 

Bewonersbegeleider 

06 – 18 18 22 29 

grevenstraat@portaal.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een uitgave  

van Portaal en wordt verspreid 

onder de bewoners van 

Grevenstraat 1 t/m 43a 

(oneven), Grevenstraat 2 t/m 14 

(even), Druckerstraat 2 t/m 34 

(even) en 1 t/m 21a (oneven), 

Maredorpse Dwarsstraat 1 t/m 

12 (even en oneven), Van der 

Werfstraat 62 in Leiden 
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