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

of Gortestraat in Leiden. In deze 3e nieuwsbrief informeren we u graag kort over de 

stand van zaken. 

 

Onderzoeken en gesprekken 

In juni zijn we bij u thuis geweest voor een gesprek en technische inspecties. Bedankt 

voor uw medewerking.  

 

Ook hebben we een kennismakingsgesprek gehad met 6 

bewoners die samen de bewonersvertegenwoordiging 

willen gaan vormen. In samenwerking met de 

Huurdersbelangenvereniging Leiden gaan zij tijdens dit 

project regelmatig met Portaal in gesprek. U hoort hier 

binnenkort meer over.  

 

Technische staat en wat u belangrijk vindt 

Door de technische inspecties, gesprekken met u en de 6 bewoners van de 

bewonersvertegenwoordiging, hebben we een goed beeld gekregen van de technische 

staat van de woningen en ook wat u belangrijk vindt. Als projectteam onderzoeken we 

nu wat er mogelijk.  

 

Bijvoorbeeld hoe we de woningen beter kunnen isoleren 

en de ventilatie kunnen verbeteren. Daarnaast 

onderzoeken we hoe we rekening kunnen houden met de 

monumentstatus van (een deel van) de woningen. Wat we 

precies gaan doen, weten we nog niet.  

 

In oktober ontvangt u weer een nieuwe nieuwsbrief van 

ons.  

 

Projectwebsite 

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

nieuwsbrieven nalezen.  
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Contact 

Floor Hendriks 

Gortestraat@portaal.nl 

088 – 767 82 25 

 

Dit is een uitgave  

van Portaal en wordt 

verstuurd aan bewoners 

van de Gortestraat 47 t/m 

57 en 65 t/m 89 (oneven) 

en Haverstraat 44 t/m 50 

en 72 t/m 78 (even). 
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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? Bel Portaal dan via 088 – 767 82 

25.   

 

Uit het stadsarchief 

In december 1979 was de oplevering van gerenoveerde woningen in de Gortestraat. 

Op de foto ziet u Wethouder C. Waal voor huisnummers 89 en 87. Bij deze renovatie is 

een deel van de woningen doorgebroken, waardoor deze twee keer zo groot werden. 

De rug-aan-rug woningen kregen een uitbouwtje, waardoor deze woningen ook iets 

groter werden. Op www.erfgoedleiden.nl vindt u meer oude foto’s en documenten van 

de Gortestraat en Haverstraat.  

mailto:gortestraat@portaal.nl

