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Dit is de tiende nieuwsbrief voor u als bewoner van de Corantijn- en Paramaribostraat. 

Met deze nieuwsbrieven infomeren wij u regelmatig over de toekomst van uw woning 

en woongebouw. 

 

Stand van zaken  

Het zijn op dit moment gekke tijden door Corona. Toch zien we dat een deel van de  

bewoners al een andere woonruimte heeft gevonden. Drieëntwintig huishoudens zijn 

verhuisd of we hebben van hen een huuropzegging ontvangen. Dit is ongeveer een 

kwart van alle huishoudens. U heeft waarschijnlijk ook gemerkt dat Ad Hoc voor de 

leeggekomen woningen weer nieuwe – tijdelijke – bewoners heeft gevonden. 

 

Na het opzeggen van de huur 

Een vraag die we veel kregen is: hoe werkt het met de laatste maand huur, moet ik die 

wel of niet betalen? Dat gaat als volgt: als u de huur heeft opgezegd, betaalt u de huur 

tot en met de laatste dag. U ontvangt na de opzegging het eerste deel van de 

verhuiskostenvergoeding op uw rekening. Na het inleveren van de sleutels ontvangt u 

het tweede deel hiervan én u krijgt dan een maand (netto)huur terug bij de 

eindafrekening. 

   

Huren in Holland Rijnland 

Heeft u hulp nodig bij het reageren op een woning via www.hureninhollandrijnland.nl? 

Neem dan contact op met onze bewonersbegeleiders. Zij nemen graag de tijd om u 

extra uitleg te geven!  

 

Grofvuil 

Bij een verhuizing komt veel kijken. Zo blijkt na een inpakronde dat er vaak best veel 

spullen weggegooid kunnen worden. Lang niet alles past in de vuilnisbak. Grofvuil mag 

niet bij het gewone afval. U mag het ook niet zomaar op straat zetten!  

 

Breng uw grofvuil zelf naar de milieustraat (tip: vergeet uw legitimatie niet) of laat het 

gratis ophalen. Maak online met uw DigiD een afspraak of telefonisch door te bellen 

naar 14071 (kies voor optie 3). Zo houden we met elkaar de buurt opgeruimd en 

leefbaar. Meer informatie hierover vindt u op: www.gemeente.leiden.nl/inwoners-en-

ondernemers/afval/grofvuil-wegbrengen-of-laten-ophalen. 
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Herhaling opruimactie: dinsdag 2 juni 

Wijkbeheerder Marco Flanderhijn organiseert voor de bewoners van de Corantijn- en 

de Paramaribostraat af en toe een extra opruimactie. De eerste keer was een groot 

succes. Daarom doen we het nog een keer. Op dinsdag 2 juni zorgt hij dat er weer een 

afvalcontainer in de buurt wordt geplaatst voor uw grofvuil.  

 

Gemeente 

Op 10 maart vond er een bewonersbijeenkomst plaats samen met de gemeente. 

Tijdens die bijeenkomst is toelichting gegeven over de ontwikkelingen rond de 

nieuwbouw. Aanwezige bewoners en omwonenden werd gevraagd om hun ideeën. 

Ook kregen de genodigden, vanwege de toen al startende Corona maatregelen, 

schriftelijk de kans om aan te geven wat zij belangrijk vinden. Deze reacties zijn 

verzameld door de gemeente Leiden. 

Ook hebben zij een website aangemaakt waarop zij de stand van zaken bijhouden. De 

link naar deze website hebben we op de projectpagina op onze website gezet. 

https://www.portaal.nl/projecten/paramaribo-en-corantijnstraat-in-leiden/ 
 

Bewonersbegeleiders 

Voor de bewoners van de Corantijn- en de Paramaribostraat zijn er twee 

bewonersbegeleiders: Patricia Bleij en Kenan Karakis. Heeft u een vraag over het 

verhuizen? Of over reageren op woningen op www.hureninhollandrijnland.nl? Neem 

dan contact op met Patricia Bleij via telefoonnummer 06 – 13 53 37 13. Een e-mail 

sturen kan ook: corantijn@portaal.nl. 

Heeft u vragen of klachten? 

• Leefbaarheid: heeft u vragen over leefbaarheid in het gebouw en of in de 

omgeving? Neemt u dan contact op met uw beheerder Marco Flanderhijn via 

corantijn@portaal.nl of 088 – 767 82 25. 

• Reparatie nodig of heeft u andere klachten? 

Is er een reparatie in uw woning nodig? Of zijn er andere 

klachten? Dien uw reparatieverzoek of klacht in via 

MijnPortaal op www.portaal.nl. U kunt ook bellen met ons 

klantcontactcentrum via 088 – 767 82 25. Onze collega’s 

helpen u graag verder. 

• Coronamaatregelen  

De contactmogelijkheden met Portaal zijn vanwege het 

coronavirus soms iets anders dan u van ons gewend bent. Zo zijn de balies op dit 

moment gesloten. Op onze website www.portaal.nl houden we de actuele stand 

van zaken rond deze maatregelen bij.  
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