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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 aannemer VIOS starten binnenkort met renovatie- en 

onderhoudswerkzaamheden aan uw woning en portiek. De werkzaamheden in 

de eerste woningen zijn gestart. Uiteraard treffen wij maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat doen wij volgens de 

richtlijnen van de overheid en het RIVM. 

 

Gezondheid staat voorop 

Voorop staat de gezondheid van u en de mensen die aan en in uw woning 

werken. Om uw veiligheid te garanderen, werken de vakmannen van VIOS 

alleen als ze zelf klachtenvrij zijn. Dus zij hebben geen koorts, zijn niet 

verkouden en hoesten niet. Zij nemen ook altijd de juiste 

voorzorgsmaatregelen: handen wassen, geen handen schudden, 1,5 meter 

afstand houden en niezen in de elleboog. De overheid heeft een protocol 

gemaakt waaraan de vakmannen zich houden: “samen veilig doorwerken”. 

 

Heeft u gezondheidsklachten? bel ons! 

Als u zelf of één van uw gezinsleden 

gezondheidsklachten heeft (bv koorts, verkouden, 

hoesten), dan voeren wij geen werkzaamheden in uw 

woning uit. Neem in dit geval contact op met de 

bewonersbegeleider Aad Visser via telefoonnummer: 06 

53 89 65 91. Hij overlegt met u welke mogelijkheden er 

zijn. Ook als u tot de groep kwetsbare personen hoort, 

horen wij dit graag van u.  

 

Wat als u nu klachtenvrij bent, maar op een later tijdstip niet meer? Bel Aad 

dan zo snel mogelijk om uw situatie te bespreken. 

 

Algemene hygiëne 

Voor uw en onze gezondheid is het belangrijk dat tijdens de werkzaamheden 

in huis er tenminste 1 ruimte afsluitbaar is en u de woning schoonhoudt voor 

de algemene hygiëne. Is dit niet het geval, neemt u dan ook contact op met de 

bewonersbegeleider. Ventileer uw woning voordat de werkzaamheden starten. 
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De vakmannen maken de ruimtes waar gewerkt is, aan het eind van de dag 

weer schoon.  

 

Planning 

De bouwwerkzaamheden starten volgens planning. De planning van uw 

woning ontvangt u 2 weken voor de start van de werkzaamheden. Deze kan 

veranderen doordat u gezondheidsklachten heeft of krijgt. Ook wanneer er 

onvoldoende vakmannen klachtenvrij zijn, heeft dit invloed. Het kan ook zijn 

dat de richtlijnen van de overheid veranderen, dan zullen we de planning 

moeten aanpassen. Hierover informeren wij u dan zo snel mogelijk.  

 

Vuilcontainer 

Voor de werkzaamheden in uw woning, portiek en 

berging wilt u wellicht ruimte maken.  

 

Op 12 mei 2020 staat er een vuilcontainer bij portiek 

Walraven van Hallstraat 9 t/m 16 én op 9 juni 2020 staat 

er een vuilcontainer bij portiek Walraven van Hallstraat 

17 t/m 24. Deze mag u gratis gebruiken om grofvuil in te 

plaatsen. Voor bewoners van de Johannes Poststraat 

komen er dit najaar ook vuilcontainers. 

 

Wilt u op een ander moment spullen weggooien? Dan kunt u een gratis 

afspraak maken voor het ophalen van grofvuil door de gemeente. U kunt ook 

dingen wegbrengen naar de milieustraat. Lees hier meer over op: 

gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/grofvuil-wegbrengen-of-

laten-ophalen/ 

 

Kwaliteitscontroleur 

Kwaliteitscontroleur van Portaal, Maarten van Beek controleert bij een aantal 

woningen of VIOS de werkzaamheden volgens afspraak heeft uitgevoerd. 

 

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. 

• Calamiteiten: Buiten kantooruren belt u naar VIOS op 030-26 27 872. 

• Algemene vragen aan Portaal? Of wilt u gewoon even praten? Bel 

Portaal dan gerust via 088 – 767 82 25.   
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