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

Haverstraat of Gortestraat in Leiden. In deze 4e nieuwsbrief informeren we u 

graag over de stand van zaken. 

 

Plannen voor energielabel A 

Portaal wil de woningen graag energiezuiniger maken. 

We maken nu plannen om onderhoud uit te voeren én 

de woningen naar energielabel A te brengen. De 

woningen zijn nu gemiddeld energielabel D.  

 

Naast beter isoleren, onderzoeken we hoe we de 

woningen qua uiterlijk in oudere stijl kunnen terug 

brengen. Bijvoorbeeld de huidige kozijnen vervangen voor houten kozijnen met 

isolerend glas. Hoe het plan er precies uit gaat zien weten we nog niet. We 

infomeren u hier graag over aan het begin van 2021.  

 

Planning* 

Datum Wat gaan we doen? 

Najaar 2020 Uitwerken plannen en in gesprek met de 

klankbordgroep 

Februari 2021 Informatieboekje over renovatieplannen. 

De renovatie gaat door als 70% van alle 

huishoudens akkoord gaat met het plan. 

Dit noemen we de draagvlakmeting.   

Najaar 2021 – voorjaar 2022 Werkzaamheden  

* Dit is een voorlopige planning en deze kan wijzigen. Als er iets verandert, brengen wij u 

daarvan op de hoogte. U kunt geen rechten aan deze planning ontlenen.  

 

Klankbordgroep 

Vier bewoners (van drie adressen) vormen samen de 

klankbordgroep. Ze worden ondersteunt door een 

onafhankelijk adviseur van de 

Huurdersbelangenvereniging Leiden. We hebben 

inmiddels drie gesprekken met elkaar gevoerd. Heeft u 

een vraag of opmerking aan deze klankbordgroep? Dan 

mag u hen mailen: Gortestraat@gmail.com 

 

 

 

Oktober 2020 

Inhoud 

• Plannen voor 

energielabel A 

• Planning 

• Klankbordgroep 

• Projectwebsite 

• Vragen? 

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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Projectwebsite 

Op www.portaal.nl/Gortestraat 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.   

 

 

 
Het Haver en Gorteplein in 1989. (bron erfgoedleiden.nl)   
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