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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een woning huurt van Portaal in de 

Haverstraat of Gortestraat in Leiden. In deze 1e nieuwsbrief informeren we u 

graag over de plannen die Portaal voor uw woning maakt. Ook nodigen we u 

uit om mee te denken.   

 

Onderzoek woningen 

Portaal onderzoekt hoe de woningen aan de Haverstraat en Gortestraat 

comfortabeler en energiezuiniger kunnen worden. In samenwerking met 

aannemer VIOS voeren we verschillende onderzoeken uit. Bijvoorbeeld bij de 

lege woning op Gortestraat 85, gaan we als proef een nieuw kozijn plaatsen. 

Een besluit over onderhoud, renovatie of een ander scenario is door Portaal 

nog niet genomen.  

 

Even voorstellen 

Ik ben Floor Hendriks en uw contactpersoon voor dit project. Als sociaal 

projectleider bij Portaal voer ik gesprekken met de 

bewonersvertegenwoordiging en houd ik u op de hoogte via de nieuwsbrief. 

Aankomende tijd kunt u regelmatig nieuwsbrieven verwachten. U kunt mij 

bellen of mailen als u vragen heeft.  

 

Denkt u mee over de plannen? 

Portaal betrekt u graag bij de voorbereidingen van onze plannen. Vindt u het 

fijn om mee te denken? Dan kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep of 

bewonerscommissie. Stuur een e-mail of bel om u op te geven. Wij 

behandelen uw ideeën en wensen tijdens vergaderingen en kijken naar de 

haalbaarheid hiervan. Ook vragen we u om uw buren te vertegenwoordigen in 

gesprek met ons.  

 

De huurdersbelangenverenging (HBV) ondersteunt de toekomstige 

klankbordgroep of bewonerscommissie. Heeft u een vraag aan hen? Mail dan 

naar info@hbvleiden.nl  

 

Kunt u niet deelnemen aan de klankbordgroep of bewonerscommissie, maar 

heeft u wel ideeën of wensen? Neem dan ook gerust contact op.  
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Floor Hendriks 
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088 – 767 82 25 
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Welke woningen? 

Het gaat om 27 woningen gelegen aan de Gortestraat 47 t/m 57 en 65 t/m 89 

(oneven) en Haverstraat 44 t/m 50 en 72 t/m 78 (even). 

 

Bijzondere woningen 

U woont in een bijzondere woning. De woningen zijn gebouwd in 1881 en 

ontworpen door de Leidse architect W.C. Mulder. De versiering met een 

lichtere kleur baksteen en de stenen in zaagtand patroon onder de dakgoot zijn 

opvallend. De woningen waren eerst allemaal rug-aan-rug. Eind jaren ’70 zijn 

de woningen gerenoveerd en is een deel hiervan doorgebroken, waardoor 

deze woningen dubbel zo groot werden. 16 woningen zijn nog steeds rug-aan-

rug woning, dit is kenmerkend voor de sociale woningbouw van eind 19e eeuw. 

Een deel hiervan heeft een gemeentelijke monumentale status. 

 
3e Gortestraat (1976) Pentekening door Dolf Stekhoven 

 

Meer informatie 

Op www.portaal.nl/projecten/ leest u meer achtergrondinformatie en kunt u de 

nieuwsbrieven nalezen.  

 

Vragen? 

• Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Floor 

Hendriks, sociaal projectleider van Portaal, via telefoonnummer 088 – 767 

82 25 of e-mail naar gortestraat@portaal.nl. 

• Een reparatie of andere vraag aan Portaal? Of wilt u gewoon even 

praten? Bel Portaal dan gerust via 088 – 767 82 25.   
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