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

Haverstraat of Gortestraat in Leiden. In deze 2e nieuwsbrief informeren we u 

graag over een technische inspectie van uw woning én een gesprek met de 

bewonersbegeleider. Maar eerst stellen we hen graag aan u voor.  

 

Even voorstellen 

Patricia Bleij 

Patricia Bleij is de bewonersbegeleider. Als 

bewonersbegeleider voert zij de gesprekken met 

u.  

 

VIOS Bouw 

Portaal werkt samen met aannemer VIOS Bouw. 

VIOS Bouw is een vaste aannemer van Portaal en 

heeft al veel woningen verbeterd. Portaal verstrekt 

alleen de noodzakelijk persoonlijke gegevens van u aan VIOS Bouw. Zij 

gebruiken deze gegevens om afspraken met u te 

maken. Uw gegevens worden conform de 

algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) verwerkt.  

 

Een gesprek met u en een technische inspecties van uw woning 

We maken binnenkort een afspraak met u voor een gesprek en technische 

inspectie van uw woning. 

 

Gesprek 

Bewonersbegeleider Patricia Bleij gaat binnenkort met u in gesprek. Zij 

bespreekt met u hoe het is om te wonen in uw woning. Wat is er fijn aan de 

woning, wat kan er beter en wat zijn uw klachten? Tip: schrijf uw punten en 

vragen alvast op, zo kunt u deze allemaal stellen. Zoals beschreven in de 1e 

nieuwsbrief zijn Portaal en VIOS nog aan het onderzoeken wat ze zouden 

kunnen doen voor deze woningen, bijvoorbeeld onderhoud, renovatie of een 

ander scenario. We weten dus nog niet wat we gaan doen.  

 

Koude opname 

Portaal en VIOS willen graag uw woning technisch inspecteren, dit noemen we 

een koude opname. Deze koude opname is tegelijkertijd met uw gesprek. 

VIOS kijkt naar de staat van uw woning en maakt foto’s in alle ruimtes. 

Tegelijkertijd vindt er een asbestinventarisatie plaats. 
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Contact 

Floor Hendriks 

Gortestraat@portaal.nl 

088 – 767 82 25 
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Asbestinventarisatie 

Asbest was tot 1994 een heel gebruikelijk bouwmateriaal. Het is dan ook 

aanwezig in veel woningen. Voordat we werkzaamheden kunnen uitvoeren 

moeten we weten of en waar er asbest in uw woning zit. Op deze manier 

kunnen alle werkzaamheden veilig en volgens de Nederlandse wet- en 

regelgeving worden uitgevoerd. De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door 

een gespecialiseerd bedrijf: firma Klaver Asbest.  

 

Afspraak 

VIOS maakt telefonisch met u een afspraak. De afspraak voor de koude 

opname, asbestinventarisatie en gesprek met Patricia duurt ongeveer één uur. 

De informatie van de koude opname en het gesprek hebben we nodig om 

verder plannen te kunnen maken. Alvast hartelijk bedankt voor uw 

medewerking.  

 

Coronamaatregelen 

Tijdens de huisbezoeken werken we volgens de coronarichtlijnen van het 

RIVM. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op. 

• Hoesten, keelpijn of koorts? Laat het ons weten 

• We houden 1,5m afstand van elkaar 

• Ventileer uw woning voor- en nadat we langs 
zijn geweest. Zet uw ramen en deuren 15 
minuten open 

• Valt u in de groep kwetsbare personen voor 
corona? Laat het ons weten 

 

Bewonersvertegenwoordiging 

In de vorige nieuwsbrief deed ik een oproep voor 

bewonersvertegenwoordiging. Ik nodigde u en uw buren uit om mee te praten 

over de plannen. Vier bewoners hebben zich hiervoor aangemeld. We nemen 

binnenkort contact met hen op voor het maken van een afspraak voor een 

kennismakingsgesprek.  

 

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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