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

uw buurt.  

 

Ontwikkelingen coronavirus 

Alle actuele informatie over de maatregelen die Portaal treft, vindt u op onze 

coronapagina op onze website: https://www.portaal.nl/corona/. 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, of wilt u gewoon even met ons 

praten? Bel ons dan gerust via nummer 088 - 767 82 25. 

 

Gezondheid staat voorop 

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

aannemer VIOS werkt dan ook volgens de richtlijnen van de RIVM. Ook het oppakken 

van eventuele opleverpunten na de renovatie (in bewoonde staat) voert VIOS, in 

overleg met de bewoners en op basis van de richtlijnen, uit.  

 

 

Om uw veiligheid te garanderen, werken medewerkers van onze bouwpartners alleen 

als ze zelf klachtenvrij zijn. Dus zij hebben geen koorts en hoesten niet. Zij nemen ook 

altijd de juiste voorzorgsmaatregelen: handen wassen, geen handen schudden, 

anderhalve meter afstand houden en niezen in de ellenboog. 

 

U heeft zelf gezondheidsklachten: bel ons! 

Als u zelf of een van uw gezinsleden gezondheidsklachten heeft, neemt u in dit geval 

contact op met de bewonersbegeleider, Irene de Bruin, via telefoonnummer:  

06 – 181 822 29. We overleggen met u welke mogelijkheden er zijn. 
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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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Na oplevering; 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. 

 

Planning  

Tot nu toe konden wij de 

werkzaamheden, als gevolg van 

flexibiliteit en medewerking van 

bewoners uitvoeren. Wij danken u 

voor uw hulp en begrip. Daardoor is 

de planning vooralsnog hetzelfde 

gebleven.  

 

Ongeveer driekwart van alle 

woningen is inmiddels opgeleverd. 

En gaan wij er nog steeds vanuit dat 

wij eind juli alle woningen in het 

project hebben opgeleverd.   

 

Zijn er vanwege Corona toch 

gevolgen voor de planning, dan 

informeren wij u zo spoedig mogelijk.   

 

 

 

 

 
Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen, of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Irene 

de Bruin. Vanwege de Corona-maatregelen is zij niet in de wijk 

aanwezig en zij er geen spreekuren. Wel is zij voor vragen 

bereikbaar, via telefoonnummer: 06 – 181 822 29 of per e-mail: 

grevenstraat@portaal.nl. De spreekuren komen tijdelijk te vervallen.  
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