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Dit is de elfde 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  

Begin juni organiseerde wijkbeheerder Marco 

Flanderhijn een opruimactie. Dit was weer 

een groot succes. We bekijken of we in het 

najaar nog een opruimactie kunnen 

organiseren. Sommigen bewoners zijn al 

druk bezig met verhuizen. Inmiddels heeft 

één derde van alle bewoners een nieuwe 

woning gevonden. Anderen merken bij het 

reageren dat ze steeds dichtbij zitten. Een aantal bewoners heeft nog moeite 

met het vinden van een geschikte woning. Soms omdat zij een groot 

huishouden hebben en deze woningen wat minder vaak vrij komen. Ook zijn 

niet altijd alle zaken helemaal duidelijk. 

 

Vragen? Onze bewonersbegeleiders zijn er voor u 

We willen iedereen die vragen heeft op het hart drukken om vooral contact op 

te nemen met onze twee bewonersbegeleiders: Patricia Bleij en Kenan 

Karakis. Zij zijn er voor u. Dit kan via telefoonnummer 088 – 767 82 25 of 06 – 

13 53 37 13. Een e-mail sturen kan ook: corantijn@portaal.nl. Onderaan deze 

nieuwsbrief vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen die we van 

bewoners ontvangen. 

 

Grofvuil? Breng het naar de milieustraat 

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. Met uw DigiD kunt u online een afspraak maken. Dit 

kan ook 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. 

 

 

Juli 2020 

Inhoud 

• Stand van zaken 

• Bewonersbegeleiders 

• Grofvuil? Breng het 

naar de milieustraat 

• Heeft u vragen? 

• Veel gestelde vragen 

Contact 

Corantijn@portaal.nl 

Patricia Bleij 

06 – 13 53 37 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenan Karakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Leiden 

en wordt verspreid onder de 

bewoners van de Corantijn- 

en Paramaribostraat. 

 

Nieuwsbrief #11 

Sloop- & Nieuwbouw 

Corantijn- en 
Paramaribostraat 

Belangrijk nieuws over uw woning 

 

[naam] 

[straat] 

[postcode] [plaats]  

mailto:corantijn@portaal.nl
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/grofvuil-wegbrengen-of-laten-ophalen/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/grofvuil-wegbrengen-of-laten-ophalen/


   2 van 4 www.portaal.nl 

Heeft u vragen of klachten? 

• Leefbaarheid: heeft u vragen over de leefbaarheid in het 

gebouw of uw woonomgeving? Neemt u dan contact op 

met uw wijkbeheerder 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 www.portaal.nl leest u de meest actuele stand van 

zaken.  
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Veel gestelde vragenlijst 
Sloop  en  n ieuwbouw Paramar ibo -  en  Coran t i jns t raa t  in  Le iden  

  
Is mijn stadsvernieuwingsurgentie wel toegevoegd aan mijn account van Huren in Holland Rijnland?  

Ja, de bewonersbegeleiders van Portaal hebben alle inschrijvingen gecontroleerd en overal staat de 

urgentie opgevoerd. 

 

Waarom zie ik soms zo weinig woningen op de website van Holland Rijnland. Hoe kan dat?  

Het kan zijn dat het aanbod even laag is. Kijkt u ook voor de zekerheid of uw zoekprofiel goed in staat 

gesteld.  

 

Kan ik mijn inschrijftijd van Holland Rijnland bij mijn stadsvernieuwingsurgentie optellen?  

Nee, u kan dit nooit bij elkaar optellen. 

 

Ik hoorde dat ergens in Leiden een woning leeg gaat komen. Kunnen jullie mij helpen om aan die 

woning te komen?  

Dit doen wij niet. U reageert via www.hureninhollandrijnland.nl om de woningtoewijzingen zo voor 

iedereen eerlijk en transparant te houden.  

 

Snapt het systeem vanzelf of ik reageer met mijn stadsvernieuwingsurgentie of op basis van mijn 

inschrijfjaren?  

Ja, dit gaat automatisch. 

 

Ik wil op een woning reageren, maar mijn inkomen is te hoog of te laag. Hoe zit dat?  

Inkomen te hoog: alleen Portaal en (indien voldoende voorradig) De Sleutels bieden u de 

mogelijkheid om ook met een te hoog inkomen (bij de eerste verhuisbeweging) op een sociale 

huurwoning te reageren.  

 

Inkomen te laag: Portaal wijst passend toe door bij een lager inkomen de huur aan te passen. Dit is 

een keuze die iedere woningcorporatie zelf mag maken. Het kan dus zijn dat een andere corporatie 

een minimum eis stelt aan inkomen bij bepaalde woningen.  

 

Heb ik ook recht op verhuiskostenvergoeding als ik bij iemand in ga wonen?  

Ja, u heeft er recht op zodra de huurovereenkomst wordt beëindigd. Het maakt verder niet uit waar u 

naar toe verhuist. 

 

Mag ik mijn woning anders opleveren dan normaal omdat deze toch wordt gesloopt?  

Portaal houdt daar, als het kan, rekening mee. Geef uw wensen door aan de woninginspecteur. Hij 

beoordeelt per woning wat wel en niet mogelijk is.  

 

Ik ken iemand die graag tijdelijk in een leeggekomen woning wil wonen. Bij wie kan ik dat aangeven?  

AdHoc (leegstandsbeheerder) beheert deze woningen voor Portaal. Geïnteresseerden kunnen zich bij 

hier aanmelden via www.adhocbeheer.nl Ga op de website naar ‘meer over woonruimte’. Hier leest u 

alle informatie. Geïnteresseerden kunnen zich daar ook aanmelden.  

 

Ik heb mijn terugkeerwens niet opgestuurd naar Portaal, maar wil toch nog doorgeven dat ik interesse 

heb, kan dat?  

Ja, tot een jaar na uw verhuizing kunt u dit alsnog schriftelijk aan ons doorgeven. 

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurgewenning en hoe vraag ik dit aan?  

 

De voorwaarden voor huurgewenning zijn: 

• Het verschil tussen oude en nieuwe netto huur, na correctie voor de huurtoeslag, bedraagt meer 

dan € 50.  

• Uw gezamenlijk belastbaar inkomen (verzamelinkomen) is niet hoger dan € 39.055 per jaar 

(prijspeil 2020).  
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Hoe en wanneer vraag ik huurgewenning aan? 

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u na uw verhuizing uw aanvraag tot 

huurgewenning indienen door een mail te sturen naar corantijn@portaal.nl Wij controleren dan de 

ingediende gegevens en maken voor u een berekening van het huurgewennigsbedrag dat u dan 

eenmalig krijgt uitgekeerd krijgt.  

 

Spelregels bij de berekening 

• De huursprong is minimaal € 50 en maximaal € 151 (prijspeil 2020) per maand.  

• Wanneer uw nieuwe woning een beter energielabel heeft dan uw oude woning, wordt er € 10 per 

labelstap per maand afgetrokken van de huurgewenningsvergoeding.  

• Over het eerste jaar krijgt u 75% van de huursprong.  

• Over het tweede jaar krijgt u 50% van de huursprong.  

• Over het derde jaar krijgt u 25% van de huursprong.  

• De huurgewenning is eenmalig van toepassing (dus niet bij terugkeer nieuwbouw opnieuw). 

 

Wat moet ik aan documenten meesturen voor aanvraag en berekening van deze 

huurgewenning? 

• Inkomensverklaring van 2019. Dit kunt u opvragen bij de belastingdienst. 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-

inkomensverklaring  

• Kopie van het huurcontract van uw nieuwe woning. 

• Energielabel van uw nieuwe woning. 

• Huurtoeslagbeschikking van uw oude woning (indien van toepassing). 

• Huurtoeslagbeschikking of een proefberekening van de huurtoeslag van uw nieuwe woning (ook 

bij uitkomst geen recht op huurtoeslag). 

 

Zijn er afspraken over hoe hoog mijn volgende huur maximaal mag zijn? 

Er zijn hier geen afspraken over bij uw eerste verhuisbeweging. Er zijn wel prijsafspraken wanneer u 

terug keert naar de nieuwbouw. Daarbij hanteren we (voor de sociale huurders) maximale 

huurstappen ten opzichte van uw huidige huur in het complex Corantijnstraat/Paramaribostraat. Meer 

informatie hierover leest u in het informatieboekje. Bent u dit boekje kwijt? Deze staat ook op onze 

projectpagina www.portaal.nl/projecten/paramaribo-en-corantijnstraat-in-leiden. Hier vindt u ook alle 

verzonden nieuwsbrieven. 

 

Kan ik terugkeren als naar de nieuwbouw als mijn inkomen te hoog is?  

Zolang nog niet definitief bekend is wat er terugkomt in de nieuwbouw, kunnen wij hier nog geen 

duidelijkheid over geven. We hebben toegezegd ons in te spannen om dit wel mogelijk te maken, 

maar kunnen hierin (nog) geen beloftes doen. 
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