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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.  

 

Stand van zaken werkzaamheden 

Het weer is de afgelopen tijd gelukkig goed 

geweest, waardoor er flink doorgewerkt kon 

worden. Stap voor stap komt hierdoor het einde 

van de werkzaamheden in zicht. Er zal steeds 

wat van de bouwplaats worden opgeruimd en  

van de steigers worden verwijderd.  

We hopen in de loop van mei alle 

werkzaamheden af te ronden. 

 

 

Achterzetramen 

De leverancier van de achterzetramen heeft een 

aangepaste werkwijze bedacht waardoor zij met 

inachtneming van de RIVM-richtlijnen deze kunnen 

gaan plaatsen. Er is bij Houtmarkt 32 inmiddels een 

proefraam geplaatst. Zie foto voor een indruk. 

De aannemer neemt binnen enkele dagen contact 

op met de bewoners bij wie er nog achterzetramen 

geplaatst moeten worden voor het maken van een 

afspraak (of heeft deze reeds gemaakt). 

 

 

 

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 vanwege het coronavirus tijdelijk gewijzigd. 

Op onze website vindt u de actuele stand van zaken. 
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Contact Portaal 

Yvette Feld 

Houtmarkt@portaal.nl 

 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Leiden 

en wordt verspreid onder de 

bewoners van de 

Houtmarkt- en 

Noorderstraat. 
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