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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 en portiek 
worden gerenoveerd door aannemer VIOS. Met deze nieuwsbrief informeren 
wij u regelmatig over het verloop van het project.   

 

Stand van zaken 

Portaal en VIOS zijn bezig met de voorbereidingen van de werkzaamheden 

aan uw woning en het portiek. Uiteraard werken we veilig en volgens de 

richtlijnen van de overheid en het RIVM tegen de verspreiding van het 

coronavirus.  

 

Uw gezondheid en die van onze medewerkers staat 

voorop. Wat dit betekent, ook voor de planning van de 

werkzaamheden in uw woning, werken we nu uit. 

Binnenkort leest u hier meer over in de nieuwsbrief. 

Ook bespreekt bewonersbegeleider Aad Visser deze 

informatie samen met u, voordat de werkzaamheden 

in uw woning starten.  

 

Uitvoerder VIOS: Raymond 

Even voorstellen: dit is Raymond Arends, uitvoerder 

van VIOS. Tijdens de werkzaamheden is hij degene 

die de vakmannen aanstuurt. Heeft u een vraag aan 

VIOS? Neem dan contact op met Raymond tussen 

07.30 en 17.00uur via 030-2627872. Buiten werktijden 

is dit nummer ook bereikbaar voor calamiteiten. 

 

Steigers 

In de week van 14 april worden er steigers geplaatst 

aan de buitenzijde van de flat aan de Walraven van 

Hallstraat. Deze zijn er om de werkzaamheden aan de buitenzijde uit te 

voeren. De steigers worden geplaatst bij het portiek van Walraven van 

Hallstraat 1 t/m 8 én 9 t/m 16. 

Wilt u uw fietsen en scooters a.u.b. voor dinsdag aanstaande weghalen 

voor de portieken van Walraven van Hallstraat 1 t/m 16. Alvast bedankt. 
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Aad Visser 
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06 – 53 89 65 91 
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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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Bouwplaats 

VIOS richt een 

bouwplaats in, 

deels op de 

parkeervakken 

voor het adres 

Walraven van 

Hallstraat 1. De 

gemeente heeft 

hiervoor een 

vergunning 

afgegeven. Op 

deze bouwplaats 

komt bijvoorbeeld 

een 

opslagcontainer 

en schaftkeet.  

 

Inmeten deuren 

Weekamp deuren maakt nieuwe afspraken met de bewoners van de Walraven 

van Hallstraat voor het inmeten van de deuren. U ontvangt hierover een brief. 

 

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? I.v.m. het coronavirus zijn de contactmogelijkheden 

met Portaal tijdelijk gewijzigd. Kijk op www.portaal.nl hoe we u op dit 

moment kunnen helpen.  
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