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

uw buurt.  

 

Stand van zaken 

De renovatie van de woningen in de 

Marendorpse Dwarsstraat is afgerond. 

En we zijn gestart met de eerste 

woningen in de Druckerstraat. Eind juli 

rondt de aannemer de renovatie van de 

woningen in de Druckerstraat af.    

 
Lege woningen weer in de verhuur  

Het aantal wisselwoningen wat nodig is 

voor de renovatie neemt af, onder  

andere doordat er in de Druckerstraat  

meerdere woningen leegstaan.  

 

Dat betekent dat we lege woningen, 

die al gerenoveerd zijn, opnieuw gaan  

verhuren. Woningen die opnieuw in  

de verhuur gaan worden via 

“Huren in Holland Rijnland” aangeboden. 

Voor de verhuur van deze woningen 

gelden de gebruikelijk voorwaarden  

 

Zo dient u onder andere ingeschreven te staan en is reageren op de woningen alleen  

mogelijk via Holland Rijnland. Meer informatie hierover leest u hierover op de website  

van Holland Rijnland:  https://www.hureninhollandrijnland.nl/ 

 

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan contact op met onze 

bewonersbegeleider Irene de Bruin, of met de afdeling verhuur van Portaal regio Leiden.  

 

Vragen of opmerkingen? 

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

de Bruin, bewonersbegeleider, via telefoonnummer: 06 – 181 822 29 

of per e-mail: grevenstraat@portaal.nl. U bent ook van harte welkom 

op het spreekuur, elke donderdag van 13.00 tot 14.00 uur in 

Grevenstraat 12.  
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Inhoud 

• Stand van zaken 

• Lege woningen weer 

in de verhuur 

• 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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