
Welkom thuis 

Duurzaam en comfortabel 
wonen in de Gorte- en  
Haverstraat 
Renovatie- en onderhoudsvoorstel  
voor uw woning
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Informatiebrochure over Gortestraat 47 t/m 57 en 65 t/m 89 (oneven)
Haverstraat 44 t/m 50 en 72 t/m 78 (even).

Beste bewoners uit de Gortestraat en Haverstraat in Leiden,

U woont in een woning uit 1881. Daar willen we onderhoud en verbeteringen aan 
uitvoeren. Zo zorgen we ervoor dat de woningen weer voldoen aan de eisen van 
deze tijd. In deze brochure leest u hoe we dat willen doen. Bij de uitvoering van het 
werk hebben we ook uw hulp nodig.

De doelstellingen van Portaal zijn duurzaamheid, betaalbaarheid en klantgerichtheid. 
In Leiden probeer ik deze doelstellingen samen met bewoners vorm te geven. De 
bewoners van uw wijk worden vertegenwoordigd door een klankbordgroep.

Wat zijn we van plan?
• isoleren van de woningen naar gemiddeld energielabel A;
• verbeteren van het wooncomfort;
• daling van de gemiddelde stookkosten;
• verbeteren van het uiterlijk van de woningen met aandacht voor de historische 

uitstraling en monumentenstatus; 
• onderhoud aan en vervanging van de keuken, badkamer en het toilet waar dat 

nodig is.

Voor deze werkzaamheden vragen we een huurverhoging. Het plan kan alleen 
doorgaan als er voldoende draagvlak is. Daarom vragen we uw akkoord op het plan.

Ik wens u veel leesplezier en succes met het maken 
van uw keuze. We hopen op een prettige 
samenwerking tijdens dit project.

Met vriendelijke groet,

Jet Bicker Caarten
Manager Volkshuisvesting Portaal Leiden

Voorwoord 

Foto uit 1979. Bron: Erfgoed Leiden eo.

Afbeelding voorpagina: impressie van de woningen na renovatie. Aan de impressies kunnen geen rechten worden ontleend.
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1. Inleiding
De woning waarin u woont, is constructief goed, 
maar voldoet niet meer aan de eisen van deze 
tijd. Denk hierbij aan te weinig isolatie, hoog 
energieverbruik, tocht- en vochtproblemen. Ook 
zijn sommige keukens, badkamers en toiletten 
verouderd. Daar willen wij wat aan doen. We willen 
uw woning comfortabel en energiezuinig maken.  

Bewonersbrochure
In deze brochure beschrijven we ons plan. U 
kunt het op uw gemak doorlezen. Daarna kunt u 
aangeven of u akkoord gaat met het plan.

Wat staat er in deze brochure?
We starten met de algemene planning. Wanneer 
is welk blok aan de beurt? Daarna stelt het 
projectteam zich voor (hoofdstuk 2): met wie krijgt 
u te maken en hoe kunt u ze bereiken? Wat we 
willen doen, beschrijven we in de hoofdstukken 4 

(kort) en 5 (uitgebreid). In hoofdstuk 6 staat hoe we 
dat willen gaan doen.

We voeren de werkzaamheden uit terwijl u in huis 
woont. Dat geeft overlast. We hebben ook uw 
medewerking nodig, bijvoorbeeld om meubels 
tijdelijk te verplaatsen, zodat de vakmensen 
(bouwvakkers) hun werk kunnen doen in uw huis. 
Hierover leest u meer in hoofdstuk 7. Voor de 
werkzaamheden vragen wij een huurverhoging. In 
hoofdstuk 8 leest u daar meer over. In hoofdstuk 
9 is het Sociaal Plan opgenomen. Hierin staan uw 
rechten en plichten. Bijvoorbeeld afspraken over 
tijdelijke voorzieningen en vergoedingen bij schade 
of uitloop van de werkzaamheden. Niet iedereen 
is hetzelfde; daarom bieden wij ook maatwerk. Tot 
slot staat in hoofdstuk 10 een toelichting op de 
draagvlakmeting zelf. 

Deze brochure bevat belangrijke informatie. Kunt u deze brochure niet lezen? Vraag dan hulp aan uw 
buren of uw familie.

Bu mektupda onemli bilgiler var. Bu mektubu anlamadinizmi? O halde komsu veya yakinlarinizdan 
yardim isteyin. 

This brochure contains important information. If you are not able to read this brochure then please 
ask your family or neighbor for assistance.

Cette brochure contient des renseignements importants! Quand il vous est impossible de lire cette 
brochure n’hesitez pas de demander de l’aide a votre famille ou vos voisins.

Draagvlak
Om dit plan uit te kunnen voeren, vragen wij uw 
instemming. Tenminste 70% van de huishoudens 
moet ‘ja’ zeggen. Pas dan gaat het plan door. In 
hoofdstuk 10 leest u hier meer over. Wij vinden 
het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten, 
dus waar u ‘ja’ of ‘nee’ tegen zegt. In deze brochure 
vindt u alle informatie om een goede keuze te 
maken.

Tip: lees dit boekje door en schrijf 
uw vragen op. U kunt deze stellen 
bij uw persoonlijke gesprek met 
bewonersbegeleider Patricia Bleij.  
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2. Planning
Op deze planning ziet u de volgorde van de 
werkzaamheden aan de blokken. Elke week starten 
twee woningen op. De woningen in blok één 
starten vanaf eind augustus. De woningen in blok 
twee starten vanaf eind september. De woningen 
in blok drie starten vanaf eind oktober. 

U heeft acht tot twaalf weken voor de start van 
uw woning een gesprek met VIOS waarin zij de 
planning met u bespreken. Twee weken voor de 
start van de werkzaamheden aan uw woning krijgt 
u een brief met de exacte startdatum. 

3. Het projectteam 
Het projectteam 
De plannen voor het verduurzamen van uw woning 
zijn ontwikkeld door een projectteam. In dat team 
zitten mensen van Portaal en van de aannemer 
VIOS Bouw. Om de wensen en zorgen van u 
zoveel mogelijk in het plan mee te nemen, is een 
klankbordgroep opgericht met huurders uit de 
Gorte- en Haverstraat. Ook zij hebben bijgedragen 
aan de plannen.

Klankbordgroep
Bewoners kennen hun woning het best. Zij weten 
wat er goed en niet goed is en welke klachten 
en wensen er zijn. Daarom is het belangrijk dat 
zij meedenken over een verbeterplan voor hun 
eigen woning. In juni 2020 is een oproep gedaan 
onder alle bewoners van de 27 woningen om mee 
te denken. Vier bewoners uit uw buurt vormen 
samen de klankbordgroep. 

Wat doen zij?  
De klankbordgroep heeft meerdere keren (digitaal) 
om tafel gezeten met Portaal en VIOS Bouw. 
De klankbordgroep levert input over hoe deze 
woningen verbeterd kunnen worden voor de 
huidige bewoners en de toekomstige bewoners. 
Daarnaast adviseren zij over keuzes in het plan, de 
planning en voorbereidingen. 

De bewoners van de klankbordgroep hebben input 
geleverd voor dit informatieboekje en het Sociaal 
Plan. De klankbordgroep wordt ondersteund door 
Mieke Weterings, onafhankelijk adviseur vanuit de 
Huurdersbelangenvereniging Leiden (HBV). 

Uw contactpersonen
De volgende mensen uit het projectteam gaat u 
tijdens de werkzaamheden zien:
• Patricia Bleij, bewonersbegeleider 

van Portaal Zij is bereikbaar op het 
telefoonnummer:  
06 – 13533713 of per e-mail:  
gortestraat@portaal.nl

• Roy Diks, projectleider van VIOS
• Ed Peeters, werkvoorbereider van VIOS
• Raymond Arends, uitvoerder van VIOS  

Telefoonnummer: 030 - 2627872 
E-mail: info@vios-bouw.nl

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reparatieverzoeken
Gewone reparatieverzoeken die niets te maken 
hebben met het project, meldt u zoals gebruikelijk 
via MijnPortaal of via ons telefoonnummer 088 - 
767 82 25.
 

Roy Diks

Ed Peeters Raymond Arends

Patricia Bleij
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4. In het kort
*Dit is een impressie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Veiligheid, inbraak- en 

brandveiligheid op  
orde brengen

Isoleren naar
energielabel A

Isoleren -  
Meer comfort en minder  

energieverbruik

Gezonder binnenklimaat  
door de combinatie van  
isoleren en ventileren

Veiligheid, controleren  
en herstellen van  

installaties

Waar nodig vervangen  
van de keuken, de  

badkamer en het toilet

Raamkozijnen en voor- en 
achterdeuren vervangen met 

een historische uitstraling

 
Isolatieglas (HR++)

Groen dak op uitbouwtjes



1312

5. Wat gaan we doen? 
We gaan twee soorten werkzaamheden uitvoeren: onderhoud en renovatie. Bij onderhoud gaat het om 
herstel of vervanging van delen van de woning, waarbij het wooncomfort gelijk blijft. Daarvoor berekenen 
we geen huurverhoging. Onder renovatie verstaan we verbeteringen. Renovatie zorgt voor meer woongenot 
en comfort. Doordat uw woning straks energielabel A heeft, bespaart u energie. Voor deze werkzaamheden 
geldt wel een huurverhoging. Hieronder staan alle werkzaamheden op een rij. De toelichting staat op de 
volgende pagina’s. 

BINNEN BUITEN

Veiligheid 
• Inbraak- en brandveiligheid op orde brengen 

(onderhoud).
• Controleren van de elektra-, water- en 

gasleidingen en waar nodig herstellen 
(onderhoud).

• Aanbrengen gipsplafond onder het  
zachtboardplafond waar nodig. (onderhoud).

• Als er asbest aanwezig is, verwijderen we dat 
waar nodig (onderhoud).

Installaties
• Plaatsen van mechanische ventilatie 

(renovatie).
• Radiatoren vervangen en verplaatsen, waar 

nodig (onderhoud).
• Groepenkast vervangen, waar nodig 

(onderhoud).

Vervangen van de keuken, de badkamer of het 
toilet waar nodig (onderhoud)

Isoleren – energielabel A
• Isoleren van de buitenmuur aan de binnenzijde 

van de uitbouw bij de rug-aan-rug woningen 
(renovatie).

• Voorzetwand in de woning, tegen de 
buitengevel, vernieuwen inclusief betere 
isolatie (renovatie).

• Binnendeuren vervangen, waar nodig 
(onderhoud).

Isoleren – energielabel A
• Dak isoleren (renovatie), vervangen 

dakbedekking en vervangen van de dakpannen 
(onderhoud).

• Plafonds isoleren van bergingen en 
bergingsgangen (renovatie).

• Nieuwe kozijnen en ventilatieroosters 
(onderhoud) met isolerend glas (renovatie).

• Vervangen buitendeuren door nieuwe deuren 
met isolatieglas (onderhoud en renovatie).

• Vervangen van de aanwezige dakkoepels 
(onderhoud).

Overige werkzaamheden 
• Gevels: herstel van het metselwerk en 

voegwerk, reinigen en repareren, waar nodig 
(onderhoud).

• Buitenschilderwerk houten onderdelen 
(onderhoud).

• Groen dak op uitbouwtjes (onderhoud).

Tabel 1: binnen- en buitenwerkzaamheden, onderhoud en renovatie
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Isoleren – Energielabel A

Nieuwe isolerende voorzetwanden in de 
woning (renovatie)
Aan de binnenzijde van de buitenmuren worden 
de bestaande voorzetwanden verwijderd. Daarna 
komen er nieuwe isolerende voorzetwanden terug. 
Deze worden afgewerkt met gipsplaten en gesausd 
met een standaard witte kleur. U hoeft dit niet zelf 
opnieuw te schilderen of te behangen, maar dit 
mag natuurlijk wel. 

Bij de uitbouwtjes van de rug-aan-rug woningen 
komen ook isolerende voorzetwanden. De 
wanden in het toilet worden voorzien van nieuw 
wandtegelwerk. Ook wordt het plafond in het toilet 
en bergingskast vernieuwd en gesausd in een 
standaard witte kleur.

Schuin dak isoleren (renovatie)
Het dak krijgt een zeer goede isolatie. Dit doen 
wij van buitenaf. We brengen de isolatie aan over 
het bestaande dakbeschot. Dat betekent dat de 
afwerking of betimmering aan de binnenzijde van 
het dak kan blijven bestaan. De huidige dakpannen 
vervangen we door nieuwe dakpannen in een 
zwarte kleur. Deze kleur lijkt op de oorspronkelijke 
kleur van de dakpannen. Daarnaast vervangen we 
de zinken goten.

Plat dak isoleren (renovatie)
Het dak krijgt een zeer goede isolatie van 
buitenaf. We brengen de isolatie aan over de 
bestaande balken. Dat betekent dat de afwerking 
of betimmering aan de binnenzijde van het dak 
kan blijven bestaan. De huidige dakbedekking 
vervangen we door nieuwe dakbedekking. 

Veiligheid 

Veiligheid op orde te brengen (onderhoud)
Het hang- en sluitwerk van de nieuwe ramen en 
deuren voldoen aan de normen van het Politie 
Keurmerk. Wij vragen geen certificaat aan. 

Controleren van de elektra-, water- en 
gasleidingen (onderhoud)
In alle woningen controleren en keuren we de 
elektra-, water- en gasinstallatie. We vervangen 
lichtschakelaars, stopcontacten en bedrading 
die niet voldoen. Verouderde stoppenkasten 
vervangen we. In dat geval komt er een nieuwe 
groepenkast, met standaard vijf groepen en 
twee aardlekschakelaars. Ook brengen wij een 
perilex aansluiting aan waardoor een huurder 
makkelijk over kan stappen op elektrisch koken. De 
gasaansluiting blijft aanwezig waardoor de huurder 
zelf de keuze kan maken.

Veilig stellen van het zachtboardplafond 
(onderhoud) 
In woningen waar er een zachtboardplafond zit, 
stellen we deze veilig. Dit doen we door nieuwe 
gipsplaten aan te brengen onder het bestaande 
zachtboardplafond. Dit sausen we dekkend wit, in 
een standaard witte kleur. Als er nu een lamp zit, 
dan komt er een lichtpunt terug.

Asbest (onderhoud)
Voor de start van de werkzaamheden onderzoeken 
we de woningen op de aanwezigheid van asbest. 
Wanneer asbest aanwezig is én dit op de plekken 
zit waar we werken, verwijderen we het asbest. 
Dit doen we uiteraard veilig volgens de geldende 
normen en eisen. Het verwijderen van asbest 
voeren we tegelijk met de werkzaamheden in de 
woning uit. 

Groen dak (onderhoud)
De platte daken van de uitbouw bij de rug-aan-rug 
woningen worden voorzien van een groen dak. 
Portaal onderhoudt de groene daken. 

Plafond bergingsgangen isoleren (renovatie)
Het plafond in de bergingsgangen en 
aangrenzende bergingen wordt voorzien van 
isolatie. Hierdoor worden de woningen daarboven 
geïsoleerd. 

Een groen dak is gemaakt van planten. 
Deze zorgen voor verkoeling in de woning 
en de straat. Het is een buffer voor 
regenwater en zorgt ervoor dat regenwater 
meer geleidelijk naar het riool stroomt. Ook 
draagt een groen dak bij aan een schonere 
lucht en de diversiteit van flora en fauna. 
Veel mensen vinden een groen dak er mooi 
uit zien.

Vervanging dakkoepels (onderhoud)
We vervangen de bestaande dakkoepels. De 
binnenzijde werken we netjes af. Afwijkende 
(door huurder aangebrachte) dakramen 
die technisch niet meer voldoen, worden 
vervangen. Het formaat blijf zoveel mogelijk 
gelijk aan de bestaande dakkoepels.

Nieuwe kozijnen (onderhoud) met isolerend 
glas (renovatie) 
We vervangen de aluminium kozijnen in de 
buitengevel door houten kozijnen met goed 
isolerend glas (HR++ glas). Het raam op 
de begane grond heeft een raam dat naar 
buiten toe draait. Deze kunt u bekijken in de 
inspiratiewoning, Gortestraat 85. Op de eerste 
verdieping zijn dit uitzetramen, waarbij het 
bovenste gedeelte te openen is naar buiten 
toe. Dit is veiliger dan de huidige laag te 
openen ramen. Boven de raamkozijnen komen 
ventilatieroosters voor de aanvoer van verse 
lucht. De afmetingen blijven gelijk, uw oude 
raambekleding kan weer terug.

Dit is een impressie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Buitendeuren
De buitendeuren worden vervangen door nieuwe 
deuren met goed isolerend glas (HR++ glas). Ook 
worden er nieuwe tochtstrips geplaatst en voldoet 
het hang- en sluitwerk aan de normen van het 
Politie Keurmerk.
 
Installaties

Plaatsen van mechanische ventilatie 
(renovatie)
De woningen zijn op dit moment onvoldoende 
geventileerd. Daardoor is er veel vocht en 
schimmel in huis. Wel is er niet-bedoelde ventilatie 
door naden en kieren (tocht en kou).  In de nieuwe 
situatie is het huis goed geïsoleerd. Dat betekent 
dat het minder tocht, maar er wordt  ook minder  
vanzelf geventileerd. Daarom is het belangrijk dat 
u goed kunt ventileren met toevoer-roosters in de 
ramen en nieuwe mechanische afzuiging. 

Ventilatie in uw woning
Verse lucht komt binnen via ventilatieroosters aan 
de bovenkant van de kozijnen. De (verse) lucht 
legt een lange weg af, waarin u onder andere 
kookt, doucht en ademt. Langzaam vervuilt de 
binnenlucht met CO2, waterdamp en geurtjes.
In de badkamer, toilet en keuken komen 
afzuigpunten. Daar zuigt de mechanische ventilatie 
de vuile, vochtige lucht af. De afvoerpunten zijn 
met kanalen verbonden aan een ventilatiebox. De 
mechanische ventilatie is te bedienen met een 
drie-standen schakelaar.

Het verloop van de kanalen is per woningtype 
bepaald. U kunt in de inspiratiewoning bekijken 
hoe de ventilatiekanalen er uit gaan zien. Waar 
mogelijk laten we de ventilatiekanalen zo lopen, 
dat ze niet in het zicht zijn. In een aantal gevallen is 
dit niet mogelijk en zijn de witte ventilatiekanalen 
zichtbaar. Kanalen worden niet weggewerkt door 
middel van kokerbetimmeringen. Als u dit wilt 
afwerken, dan mag u dit zelf doen. 

Radiatoren (onderhoud)
Een aantal radiatoren in de slaapkamers staat 
nu te laag bij de grond. Deze radiatoren worden 
verplaatst, zodat er betere luchtcirculatie mogelijk 
is. Indien nodig worden de radiatoren vervangen. 

Vervangen van de keuken, de badkamer 
of het toilet waar nodig (onderhoud)

Tijdens de huisbezoeken hebben we uw keuken, 
toilet en badkamer bekeken. In een brief is 
aangegeven of uw keuken, toilet en/of badkamer 
aan onderhoud toe is en vervangen wordt tijdens 
dit project. Deze brief is onderdeel van dit plan. 

Wilt u niet dat uw keuken, badkamer of toilet 
wordt vervangen?
Komt u in aanmerking voor het vervangen van 
uw keuken, badkamer of toilet, maar wilt u dit 
niet? Bijvoorbeeld vanwege de overlast of omdat 
u deze zelf aangepast heeft (Zelf Aangebrachte 
Voorzieningen, ZAV)? Dan kunt u ervoor kiezen 
om deze niet te vervangen. Dat kan alleen als 
de huidige voorzieningen technisch in orde en 
veilig zijn. Ook als u kiest voor niet vervangen, 
voeren we wel de overige onderhouds- en 
veiligheidsmaatregelen uit en brengen we 
mechanische ventilatie aan. 

Hieronder leest u wat we gaan doen als we uw 
badkamer, keuken of toilet wel vervangen. 

Keuken vervangen (onderhoud)
Als we de keuken vervangen, plaatsen wij een 
nieuw keukenblok. Er komt een basisopstelling 
met drie bovenkastjes en drie onderkastjes. Boven 
het aanrechtblok en op de plek waar het fornuis 
komt te staan komen nieuwe wandtegels. De muur 
boven het tegelwerk sausen we. 

Badkamer (onderhoud)
In de woningen waar we de badkamer vervangen, 
brengen we nieuw tegelwerk en sanitair 
(wastafel, douchekop, kranen) aan. De aanwezige 

stopcontacten vervangen we. 
Het nieuwe wandtegelwerk in de badkamer komt 
standaard tot aan het plafond. Het plafond leveren 
we gesausd op met schimmelwerende verf. De 
nieuwe vloertegels liggen op afschot. Dat betekent 
dat het water vanzelf naar het putje stroomt. De 
radiator in de badkamer vernieuwen we als dat 
nodig is.

Toilet (onderhoud)
Als we het toilet vervangen, komt het nieuwe 
tegelwerk tot ongeveer 1,20 meter vanaf de vloer.
Het plafond en de muur boven het tegelwerk 
leveren we wit gesausd op.

Eigen keuzes
Wordt uw keuken, badkamer en/of toiletruimte 
vervangen? Dan bieden we u graag de mogelijkheid 
om te kiezen wat u mooi vindt. Het basispakket 
kost u niets. 
 
Uw keuzes kunt u straks doorgeven aan de 
aannemer (showroomtraject):
• Bij een nieuwe keuken kunt u kiezen uit 

verschillende kleuren frontjes, aanrechtbladen, 
handgrepen en eventuele tegels.

• Bij een nieuwe badkamer of toiletruimte kunt 
u kiezen uit verschillende kleuren tegels voor 
wand- en vloerafwerking.

In de inspiratiewoning kunt u zien welke keuzes 
er zijn voor het tegelwerk, keukenkastjes, 

keukenblad enzovoort. Op deze manier kunt u 
uw keuken, badkamer of toilet naar uw eigen 
smaak laten vervangen. De meeste keuzes zijn 
zonder meerkosten, een aantal opties zijn tegen 
bijbetaling. Voorafgaand aan het showroomtraject 
ontvangt u hierover meer informatie. 

Overige werkzaamheden 

Gevels reinigen en reparatie voegen (onderhoud)
De gevels (metsel- en voegwerk) worden gereinigd 
en waar nodig hersteld. 

Buitenschilderwerk (onderhoud)
Alle houten onderdelen aan de buitenzijde worden 
geschilderd. De kleuren van de nieuwe kozijnen en 
gootlijsten zijn zandsteen, de ramen gebroken wit 
en de buitendeuren donkergroen. Deze kleuren 
zijn bepaald om het historische karakter van de 
woningen weer terug te brengen. De kleurstelling 
is onder voorbehoud, definitieve goedkeuring komt 
van de gemeente Leiden.

Vervangen binnendeuren, waar nodig
De binnendeuren worden hersteld of vervangen 
waar nodig. De klankbordgroep gaf aan dat extra 
daglicht bij de rug-aan-rug woning kan worden 
toegevoegd door een tussendeur (woonkamer – 
uitbouwtjes) met een gedeelte glas. U mag hier de 
huidige deur laten zitten, maar u mag ook kiezen 
voor een deur met een gedeelte glas.
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6. Voorbereiding, 
uitvoering & planning
Planning
De werkzaamheden starten in augustus 2021 en 
het gehele project duurt 4,5 maand. De uitvoering 
van de buitenwerkzaamheden worden per blok 
uitgevoerd. De werkzaamheden binnen duren 
maximaal 20 werkdagen. De keuken, badkamer of 
toilet worden niet bij alle woningen aangepakt. Het 
kan daarom voorkomen dat er dagen zijn waarop 
er niet in uw woning wordt gewerkt. 

De werkzaamheden in uw woning voeren 
we niet perse tegelijkertijd uit met de 
werkzaamheden buiten aan uw woning. Bij de 
buitenwerkzaamheden (casco) moet het weer 
meewerken. Bij vorst of hevige regen kan er niet 
buiten worden gewerkt. 

Uw voorbereidingen
Voor de meeste werkzaamheden die we buiten 
uitvoeren, hoeft u niet thuis te zijn. Wel vragen 
wij u om ruimte te maken. Maak vanaf uw gevel 
aan de buitenkant 1,5 meter vrij, dit is voor het 
plaatsen van de steiger. 

Ook binnen maakt u ruimte voor de 
werkzaamheden. Voor het vervangen van de 
voorzetwanden en het nieuwe kozijn met beglazing 
maakt u 1,5 meter vanaf de gevel vrij. 

Zaken die u zelf heeft aangebracht en die te 
verwijderen zijn, haalt u vooraf weg. Denk aan uw 
douchegordijn, toiletrolhouder, satellietschotel, 
plantenbakken, versiering aan de gevel, snoeien 
van klimop en struiken, kast in uitbouwtje 
enzovoort. VIOS Bouw maakt hierover met u 
afspraken tijdens de ‘warme opname’. Tip: schrijf 
uw vragen vooraf op. 

De uitvoering
Voordat de werkzaamheden aan uw woning 
starten, ontvangt u informatie over de uitvoering, 
de planning, wat u zelf moet voorbereiden, welke 
overlast u kunt verwachten en bij wie u tijdens de 
werkzaamheden terecht kunt met vragen. Op de 
‘meterkastlijst’ staan de afspraken met u over de 
werkzaamheden.

8 tot 12 weken voordat  
we bij u starten

Twee weken voor de start 
van de uitvoering

Een paar dagen voor de 
start van de uitvoering

• Showroomtraject. Uitzoeken van de keuken, de badkamer en het 
toilet.

• De aannemer neemt met u de werkzaamheden in uw woning door. 
Op dat moment maakt hij ook specifieke afspraken met u over de 
werkzaamheden in uw woning. Bijvoorbeeld wat kan blijven zitten en 
wat niet. 

• Heeft u hulp nodig bij de voorbereidingen? Bespreek dit tijdens dit 
gesprek met de bewonersbegeleider. Hierover maken we graag vooraf 
afspraken met u. 

• Deze afspraken en werkzaamheden leggen we vast in een zogenaamde 
meterkastlijst die zowel u als de aannemer ondertekent. U krijgt een 
kopie van de lijst. 

U ontvangt een brief met daarin:
• De definitieve startdatum van de werkzaamheden in uw woning. 
• De definitieve startdatum van de werkzaamheden aan het bouwblok en 

aan uw woning. 
• De meterkastlijst.

• Een paar dagen voor start van de werkzaamheden in uw woning komt 
de aannemer bij u langs om te kijken of alles in uw woning in orde is. 
We maken foto’s en notities van de bestaande situatie.

Begeleiding op locatie
Uitvoerder Raymond Arends van de aannemer 
(VIOS Bouw) is uw eerste aanspreekpunt. Hij helpt 
u met de voorbereidingen op de werkzaamheden 
en u kunt hem vragen stellen. Komt u er niet uit 
met de aannemer? Of wilt u iemand van Portaal 
spreken? Dan kunt u terecht bij Patricia Bleij, de 
bewonersbegeleider van Portaal. 

Persoonlijk gesprek
Als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, 
dan is dat altijd mogelijk. Als het nodig is, leggen 
wij dingen nog een tweede of derde keer uit. 
Ook als u problemen heeft die niet direct met de 
werkzaamheden te maken hebben, bieden wij een 
luisterend oor. Wij helpen u graag als we kunnen 
bijdragen aan uw welzijn en daarmee aan het 
slagen van het project.
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7. Werkzaamheden 
in bewoonde staat
Wij voeren de werkzaamheden uit ‘in 
bewoonde staat’. Dat betekent dat u tijdens 
de werkzaamheden in uw eigen woning kunt 
blijven wonen. Soms kunt u tijdelijk niet overal 
gebruik van maken. Portaal biedt de mogelijkheid 
om op die momenten gebruik te maken van 
een noodvoorziening of huiskamerwoning. De 
maatregelen en afspraken zijn beschreven in het 
Sociaal Plan (hoofdstuk 9).

VIOS Bouw
VIOS Bouw voert de werkzaamheden uit. Zij doen 
hun uiterste best om bij alle werkzaamheden de 
overlast voor u te beperken. Alle medewerkers 
en onderaannemers werken volgens een 
gedragscode. Voor de uitvoering van het werk 
schakelt VIOS Bouw eigen werklieden in, maar 
ook werklieden van andere bedrijven. Zij werken 
allemaal onder leiding van de uitvoerder van VIOS 
Bouw. 

Overlast
Ondanks alle maatregelen die we nemen, is er 
sprake van overlast. Denk aan werknemers die 
in uw woning zijn, stof en geluid, aan- en afvoer 
van materialen en steigers rondom uw woning. 
Gelukkig is dit tijdelijk en doen wij ons uiterste best 
om u zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen. 
Hieronder staan de maatregelen die de aannemer 
neemt om de overlast te beperken.

We merken dat bewoners vaak onderschatten 
welke invloed dit soort werkzaamheden 
heeft op het dagelijks leven in de woning. De 
werkzaamheden vragen ook van u aanpassingen. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

Maatregelen in de wijk
Om het werk goed uit te kunnen voeren is een 
goede bouwplaats nodig. Hier staan onder andere 
een schaftvoorziening voor de vakmensen, 
een opslag en mobiel chemisch toilet. Deze 
voorzieningen plaatsen we centraal in de wijk. 
Waar nodig verplaatsen de units en opslag mee 
met de werkzaamheden. Met het parkeren van de 
busjes houden we rekening met u. Voor het aan- 
en afvoeren van materiaal houden we rekening 
met de dagelijkse gebruiken van de wijk.

Treintje
Het werk voeren we uit in een zogenaamde 
’treintje‘. Dit betekent dat we in een vaste volgorde 
alle werkzaamheden achter elkaar uitvoeren. 
Hierdoor ontstaat een rustige, voorspelbare 
planning. 

Uitvoering in de woning
We werken zo stofvrij mogelijk. De vloeren op 
de plek van de werkzaamheden en de looproute 
worden afgedekt met stevige bescherming 
(stucloper). U krijgt afdekfolie zodat u uw meubels 
kunt beschermen. Wanneer de keuken, badkamer 
of toilet worden vervangen, zorgen wij voor 
vervangende voorzieningen, deels in de woning, 
deels buiten. 

Covid-19 
Portaal en VIOS Bouw benadrukken dat de 
werkzaamheden in uw woning worden uitgevoerd 
volgens de richtlijnen van het RIVM.

Informatie van Erfgoed Leiden en Omstreken

De woningen zijn gebouwd in 1881 en ontworpen door de Leidse architect WC Mulder in opdracht 
van de Leidse Bouwvereeniging. De gevels zijn bij de bouw voorzien van een kenmerkende 
doorlopende rollaag  met een lichtere kleur baksteen boven de vensters van de begane grond 
en de eerste etage.  Onder de dakgoot is een zaagtand patroon van stenen aangebracht. 
Dit werd destijds gedaan om de woningen een chiquere uitstraling te geven. De woningen 
waren eerst allemaal rug-aan-rug. Eind jaren ‘70 zijn de woningen gerenoveerd en is een deel 
hiervan doorgebroken waarbij ook de oude kozijnen zijn vervangen. De woningen werden 
daardoor dubbel zo groot. Van alle woningen zijn er zestien nog steeds rug-aan-rug woning, 
dit is kenmerkend voor de sociale woningbouw van eind 19e eeuw. Een deel hiervan heeft een 
gemeentelijke monumentale status.

Portaal heeft een plan gemaakt om de woningen te gaan verbeteren. Dit is een kans om een 
aantal onderdelen terug te brengen naar oude staat. Hiervoor is onder andere bij  Erfgoed Leiden 
informatie ingewonnen over hoe de woningen er oorspronkelijk uit hebben gezien. Hierbij zijn 
oude foto en tekeningen gedeeld met informatie over de oude kozijnindeling en welke  kleuren er 
waarschijnlijk zijn toegepast.  Portaal heeft deze informatie opgenomen in het plan. 
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8. Huurverhoging
Wanneer we de geplande werkzaamheden 
uitvoeren, wordt uw woning energiezuiniger 
en comfortabeler. Wij vragen daar een 
huurverhoging voor. Dat betekent dat uw huur 
stijgt en uw energieverbruik daalt. U betaalt geen 
huurverhoging voor onderhoud.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verwachtte gasbesparing
Uw centrale verwarming werkt op gas. Verandert 
uw gezinssituatie niet en blijft uw verbruiksgedrag 
hetzelfde, dan mag u een gasbesparing 
verwachten.  

Huurtoeslag
Bewoners die nu huurtoeslag ontvangen, krijgen 
een deel van de huurverhoging gecompenseerd 
omdat ook de huurtoeslag hoger wordt. U 
moet de huurverhoging zelf doorgeven bij de 
Belastingdienst.  

Benieuwd wat de hoogte van uw huurtoeslag 
wordt na een huurverhoging? Vraag dit dan na bij 
de Belastingdienst via telefoonnummer 
0800 - 0543, of maak een proefberekening via 

www.toeslagen.nl. Komt u er zelf niet uit, dan kunt 
u aan de bewonersbegeleider vragen om samen 
met u een proefberekening te maken.
Een zittende huurder die voor het moment van 
huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt 
zijn recht op huurtoeslag ook als de huur boven 
de liberalisatiegrens uitkomt (€ 752,33 - prijspeil 
2021).

Huurverhoging
De huurverhoging voor de 
renovatiewerkzaamheden voor de 
kleinere woningen is € 5,- per maand. Dit 
zijn de woningen aan de Haverstraat en 
Gortestraat 47 t/m 55 en 65 t/m 73.  
 
De huurverhoging voor de doorgebroken 
woningen is € 16,- per maand. 
Doorgebroken woningen zijn: Gortestraat 
57 en 75 t/m 89. Deze huurverhoging is 
gebaseerd op de te verwachte besparing en 
het toegenomen comfort. 
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9. Sociaal Plan
1. Algemeen 

Dit Sociaal Plan is van toepassing op de 
huurders van woningen in het project Renovatie 
en onderhoud Gorte- en Haverstraat. De 
werkzaamheden vinden plaats in bewoonde staat. 
Dat betekent dat u in uw woning kunt blijven 
wonen. Ondanks alle maatregelen die we nemen, 
is er sprake van overlast. Denk aan werknemers 
die in uw woning zijn, stof en geluid, aan- en afvoer 
van materialen en steigers rondom uw woning. 
Gelukkig is dit tijdelijk en doen we ons uiterste best 
om u zo veel mogelijk zorgen uit handen te nemen. 
Voor een aantal zaken krijgt u een financiële 
vergoeding. Ook zijn er voorzieningen voor u. In dit 
hoofdstuk leggen we dit uit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dit Sociaal Plan is tot stand gekomen in 
samenspraak met de klankbordgroep, 
ondersteund door een onafhankelijk adviseur 
vanuit de HBV. De basis van de afspraken zijn 
beschreven in het Leids Sociaal Statuut 2018 - 
2023. Hierin staan afspraken die gemaakt zijn 
tussen de drie huurdersbelangenorganisaties en 
de drie woningcorporaties in Leiden. Dit Sociaal 
Statuut kunt u vinden op de projectwebsite: www.
portaal.nl/gortestraat. 

2. Wanneer treedt het plan in werking?
 
Dit plan - de werkzaamheden en Sociaal Plan - 
treedt in werking als:
a.  Het draagvlak is behaald (minimaal 70% van de 

huishoudens van de Gorte- en Haverstraat gaat 
akkoord met de plannen).
b.  Portaal de financiering op een redelijke manier 
rond krijgt.
c.  Portaal alle noodzakelijke vergunningen in bezit 
heeft.

3. Vergoedingen

 
 
 
 
 
 
 
Dagvergoeding
U krijgt een vergoeding voor de dagen dat de 
aannemer binnen in uw woning aan het werk 
is. Dat is een bedrag van € 15,- per kalenderdag 
(dat zijn werkdagen en weekenddagen) ongeacht 
de hoeveelheid werk. De werkzaamheden in de 
woning zijn vier weken. U ontvangt voor 26 dagen 
een dagvergoeding van € 15,-. Totaal is dit € 390,-. 

Uitloop werkzaamheden
Loopt het werk uit en duren daardoor de 
werkzaamheden langer dan de afgesproken twintig 
werkdagen, dan krijgt u van VIOS Bouw € 25,- 
vertragingsvergoeding per extra werkdag. Dit geldt 
als Portaal en/of de aannemer de oorzaak van de 
vertraging zijn. 

De vergoeding voor uitloop van werkzaamheden is 
niet van toepassing bij:
• Onwerkbare dagen, bijvoorbeeld door kou of 

regen, waardoor bepaalde werkzaamheden 
niet volgens planning uitgevoerd kunnen 
worden.

• Feestdagen, tijdens de periode dat uw woning 
wordt gerenoveerd.

• Het oplossen van opleverpunten na oplevering 
van uw woning.

• Een onvermoede vervuiling in de woning 
(bijvoorbeeld asbest dat pas bij de 
onderhoudswerkzaamheden wordt 
geconstateerd).

• Overmacht of een calamiteit, buiten de invloed 
van de aannemer en/of Portaal om.

• Als de richtlijnen van de overheid (zoals bij de 
Corona pandemie) de aannemer dwingen zijn 
werkproces anders in te richten. 

Als de werkzaamheden door één van deze 
redenen langer duren, stellen wij u zo spoedig 
mogelijk op de hoogte. 

Gebruik elektriciteit en water
De aannemer maakt gebruik van elektriciteit uit 
uw woning. Zij verwacht weinig elektra of water 
nodig te hebben. Het is echter wel aannemelijk 
dat u iets meer energie verbruikt dan u normaal 
gewend bent. Uw klankbordgroep heeft voor u, als 
uitzondering voor dit project, geregeld dat u een 
eenmalige vergoeding van € 15,- krijgt (ongeacht 
de duur van de werkzaamheden). 

Vergoeding oude voorzetwanden (voorziene 
schade)
De oude voorzetwanden aan de buitenmuren 
worden vervangen voor nieuwe beter geïsoleerde 
voorzetwanden. De nieuwe voorzetwanden 
worden wit afgewerkt. U hoeft deze niet opnieuw 
te schilderen of te behangen. Dit mag natuurlijk 
wel. Uw oude sauswerk of behang verdwijnt. U 
ontvangt hiervoor een vergoeding, dit zijn vaste 
afspraken binnen Portaal. Bij de oplevering bepaalt 
u samen met VIOS om hoeveel m2  het in uw 
woning gaat. 

Vergoeding €/m²
Sauswerk wand  €   7,65 /m²
Stucwerk wand  € 15,30 /m²
Behang  €   9,18 /m²

Aan wie wordt uitbetaald? 
Voor een vergoeding komt u in aanmerking als u 
voldoet aan de volgende eisen:
• u bent hoofdhuurder van de woning;
• u houdt uw hoofdverblijf in de woning;
• u heeft een huurcontract voor onbepaalde 

tijd met Portaal of één van haar 
rechtsvoorgangers.

Geen recht op vergoeding hebben inwonende 
kinderen, huurders met een tijdelijk huurcontract, 
onderhuurders en krakers. Als u de woning in 
zijn geheel of gedeeltelijk zonder toestemming 
van Portaal heeft onderverhuurd, komt u niet 
in aanmerking voor een vergoeding. Portaal 
keert de vergoeding uit na afronding van de 
werkzaamheden in uw woning.

4. Voorzieningen

Tijdelijke voorzieningen
• Op het moment dat we bij u de keuken, 

badkamer en/of het toilet vervangen, zorgen 
wij voor een noodvoorziening:

• Keuken -> noodkeuken 
• Toilet -> noodtoilet 
• Douche -> u kunt gebruikmaken van een 

douchewoning. Waar we geen douchewoning 
hebben, plaatsen we een mobiele douche-unit.

• Bij vervangen radiatoren mag u gebruikmaken 
van een elektrische kachel.

• We zorgen dat er altijd één koud waterpunt 
en één afvoerpunt in uw woning bruikbaar is. 
Het kan gebeuren dat er overdag tijdelijk geen 
water is.

Rustwoning of huiskamerwoning
Dit is een woning in de buurt, die tijdens de 
werktijden van de aannemer open is, en waar u 
rustig kunt zitten of werken. De woning is voorzien 
van tv, internet, keuken, toilet en badkamer en 
is gemeubileerd. De woning wordt regelmatig 
schoongemaakt. U hoeft uiteraard niets te 
betalen voor het gebruik van deze woning. Er zijn 
leefregels, die in de huiskamerwoning hangen. 
Denkt u bijvoorbeeld aan het netjes achterlaten 
van de woning na gebruik. 

Sociaal Plan
In een Sociaal Plan leggen huurders en 
verhuurder de rechten en plichten tijdens 
de werkzaamheden vast. In het Sociaal Plan 
staan de algemene uitgangspunten bij de 
werkzaamheden. 

Totaal vergoedingen
Dagvergoeding € 390,- + elektravergoeding 
€ 15,- + vergoeding oude voorzetwand 
vanaf € 250,- (afhankelijk van 
wandbekleding en m2). 
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Slaapwoning
Bewoners die in wisselende diensten werken 
en overdag moeten slapen, kunnen tijdelijk 
gebruik maken van een woning waarvan alleen 
de slaapkamer is ingericht. Dit spreekt u af met 
bewonersbegeleider Patricia Bleij. 

Logeerwoning bij maatwerk
De logeerwoning is voor bewoners die op basis 
van maatwerk of op doktersadvies tijdelijk 
een andere woonruimte nodig hebben. Onze 
bewonersbegeleider stelt de behoefte aan 
maatwerk vast. 

• Duur van het verblijf: de logeerwoning is 
beschikbaar voor een gedeelte of de hele 
duur van de werkzaamheden in uw eigen 
woning. Als blijkt dat er bijzondere persoonlijke 
omstandigheden zijn waardoor u langer uit uw 
woning moet, kan dat in overleg met Portaal. 

• Inrichting van de logeerwoning: de 
logeerwoning is ingericht. Voor uw 
beddengoed zorgt u zelf. U ontvangt, voordat 
u gebruik kunt maken van de woning, een lijst 
van de zaken die in de logeerwoning aanwezig 
zijn. Het uitgangspunt is dat u alleen uw 
hoogstnoodzakelijke bezittingen meeneemt.

• Schoonmaak: tijdens uw verblijf in de 
logeerwoning maakt u deze zelf schoon. U 
levert bij vertrek de woning schoon op.

• Huurprijs: voor de logeerwoning hoeft u niets 
te betalen. Geen huur, gas, water, elektra en 
de tv- en internetaansluiting. U betaalt de huur 
van uw eigen woning gewoon door. 

• Gebruikersovereenkomst: u ontvangt van 
Portaal een gebruikersovereenkomst voor 
de logeerwoning. Hierin staat welke periode 
u gebruik kunt maken van deze voorziening. 
U kunt er niet langer gebruik van maken. Bij 
schade of vermissing van spullen (of sleutels) 
wordt een bedrag in rekening gebracht. 
Daarnaast tekent u voor de huisregels. 
Naast de gebruikersovereenkomst blijft het 
huurcontract van uw huidige woning in stand. 

• Locatie: de logeerwoningen liggen in de 
directe omgeving van het project. Waar precies 

is afhankelijk van woningen die leeg komen. 
Als er geen woningen beschikbaar zijn als 
logeerwoning, gaan we op zoek naar een andere 
geschikte oplossing, zoals een verblijf in een 
vakantiewoning.

Huisdieren
Als u huisdieren heeft, waarvan u verwacht dat ze 
overlast van de werkzaamheden in uw woning zullen 
hebben, zorgt u zelf voor een logeeradres.

 

5. Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) 

Er zijn huurders die voorzieningen in hun woning 
hebben aangebracht waarbij ze mogelijk recht 
hebben op een vergoeding. Dit gaat alleen om zaken 
die Portaal normaal gesproken zou overnemen op 
het moment dat u de huur van uw woning opzegt. Er 
is een aantal mogelijkheden.

1. Heeft u toestemming gekregen voor het 
aanbrengen van uw ZAV? Afhankelijk van de 
situatie vervangen we deze, passen we hem aan, 
aan de nieuwe situatie of de- en hermonteren 
we deze voorziening. Hierbij letten we wel op de 
technische staat. Als de ZAV niet in goede staat 
verkeert, dan dient u de ZAV zelf op eigen kosten 
af te breken en eventueel na de renovatie zelf op 
eigen kosten weer op te bouwen. Portaal betaalt 
u geen (schade)vergoeding.

2. Heeft u voor uw ZAV geen toestemming 
gevraagd? Dan beoordelen we tijdens de 
woningopname de technische staat van uw 
ZAV. Zouden we de ZAV normaal gesproken 
goedkeuren? Dan keuren we hem nu alsnog 
goed en passen wij hem aan. Keuren wij uw niet-
aangevraagde ZAV af? Dan moet u zelf op eigen 
kosten uw ZAV afbreken en verwijderen voordat 

de werkzaamheden van start gaan. U heeft 
dan geen recht op (schade)vergoeding. Kijk 
voor de voorwaarden voor een ZAV op www.
portaal.nl/ik-huur/reparaties/zelf-klussen-zav. 

3. Heeft u toestemming, maar twijfelt u of u 
de ZAV terug wilt plaatsen of verdwijnt de 
ZAV door de werkzaamheden? Dan ontvangt 
u mogelijk een vergoeding volgens een 
vastgestelde lijst van Portaal. Een voorwaarde 
is dat u de door u gemaakte kosten kunt 
aantonen. Bij het bepalen van een vergoeding 
wordt er gekeken naar de huidige dagwaarde 
van de ZAV. Als u een vergoeding heeft 
ontvangen, moet u de ZAV weghalen vóór de 
renovatie begint.

Aanpassingen aangebracht vanuit de WMO zoals 
armsteunen of douchezitjes, worden door de 
aannemer weer teruggeplaatst.
 
6. Schade

Soms ontstaat er schade tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden. Dat kan voorzienbare schade 
zijn of onvoorziene schade. Hoe we daarmee 
omgaan verschilt.

Voorzienbare schade
Voorzienbare schade kan zijn aan de woning zelf 
(het gehuurde) of aan uw inboedel. 
Voorzienbare schade aan het gehuurde is schade 
waarvan Portaal en de aannemer weten dat deze 
door de werkzaamheden kan ontstaan. Deze 
schade lossen we ook direct op. Wij zorgen dat u 
geen werkzaamheden meer hoeft uit te voeren. 
Bij voorzienbare schade aan de inboedel van 
huurders gaat het om uw eigendommen die 
aangepast of vervangen moeten worden als gevolg 
van de werkzaamheden.

Voorzetwanden
De oude voorzetwanden aan de buitenmuren 
worden vervangen voor nieuwe geïsoleerde 
voorzetwanden. De nieuwe voorzetwanden 
worden wit afgewerkt. U hoeft deze niet opnieuw 
te schilderen of te behangen. Dit mag natuurlijk 

Hulp nodig?  
Bespreek dit dan met bewonersbegeleider 
Patricia Bleij. Zij maakt hierover graag 
vooraf afspraken met u. Dit doen we op 
basis van maatwerk. 

Let op: gooi geen beschadigde spullen     
weg voordat het duidelijk is of en zo ja 
welke vergoeding u hiervoor ontvangt. 
Zonder beschadigde spullen wordt er 
geen vergoeding uitgekeerd. Foto’s van 
beschadigde spullen zijn onvoldoende. Voer 
ook geen reparaties uit voordat iemand de 
schade is komen opnemen. Als de schade 
al is hersteld, kunnen wij die niet meer 
beoordelen en vergoeden. 

wel. Uw oude sauswerk of behang verdwijnt. U 
ontvangt hiervoor een vergoeding (zie de paragraaf 
vergoedingen eerder in dit hoofdstuk). 
 
Onvoorziene schade 
Het uitgangspunt is dat Portaal, de aannemer en 
de bewoners gezamenlijk proberen om schades 
te voorkomen. Soms komt er per ongeluk toch 
schade. Dit noemen we onvoorzienbare schade. 

Voor een deel kunt u ook zelf schade voorkomen 
door waardevolle spullen op te bergen en 
ervoor te zorgen dat de aannemer voldoende 
vrije werkruimte heeft. De aannemer of de 
bewonersbegeleider informeert u voorafgaand aan 
de werkzaamheden schriftelijk en mondeling, over 
de voorzorgsmaatregelen die u zelf moet nemen. 
Als u die niet opvolgt en er ontstaat schade, dan 
bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. Uiteraard 
geldt dat de aannemer is verzekerd voor overige 
(onvoorziene) schade die door toedoen van de 
aannemer ontstaat aan uw eigendommen, in 
en om uw woning. Dat betekent echter niet dat 
al uw schade zonder meer voor vergoeding in 
aanmerking komt.

Wat te doen bij schade? 
Wij vragen u schade zo snel mogelijk (liefst 
dezelfde dag) schriftelijk /of per mail bij de 
bewonersbegeleider te melden. Na ontvangst van 
uw schademelding of klacht neemt de uitvoerder 
met u contact op over de afhandeling. 
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Ook als u vindt dat de werkzaamheden niet 
volgens afspraak verlopen of als u opmerkingen 
heeft, vragen wij u dit uiterlijk binnen 24 uur 
na oplevering te melden aan de uitvoerder van 
VIOS en de kwaliteitscontroleur van Portaal. Zo 
bent u verzekerd van een snelle en zorgvuldige 
afhandeling. Geef géén klachten door aan de 
werklieden. Zij zijn druk met de uitvoering van 
de werkzaamheden en kunnen uw klacht niet 
afhandelen. 

Wij vragen u ook om u aan de afspraken te 
houden. Bij het niet nakomen van de afspraken 
kan de aannemer niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de schade aan uw eigendommen. 

Wat doe ik bij een geschil?
Wij hopen natuurlijk dat alles zonder problemen 
verloopt. Maar het is mogelijk dat u klachten 
heeft over de manier waarop wij uw klachten 
willen verhelpen. Dan is er niet langer sprake van 
een klacht maar van een geschil. Hiervoor kunt 
u terecht bij de Geschillencommissie Wonen. 
Deze commissie is onafhankelijk. Meer informatie 
hierover vindt u op de website van Portaal: www.
portaal.nl/faq.

Waar kan ik terecht met vragen?
Heeft u nog vragen na het lezen van de informatie? 
Tijdens de afspraak in de inspiratiewoning en 
tijdens de huisbezoeken krijgt u alle gelegenheid 
om vragen te stellen. Heeft u voor die tijd vragen, 
bel ons gerust. We leggen zaken graag aan u uit. 
In het begin van deze brochure staan de gegevens 
van de contactpersonen. 

7. Goed om te weten

• U hoeft niet te verhuizen, Portaal betaalt geen 
verhuiskostenvergoeding.

• U behoudt uw huurcontract en de huur van uw 
woning loopt de gehele onderhoudsperiode 
door. Wel wordt de huurprijs aangepast nadat 
de werkzaamheden in en aan uw woning zijn 
afgerond. Dit doen we op de 1e van de maand 
nadat de werkzaamheden in uw woning zijn 
afgerond. De huurverhoging die jaarlijks per 1 
juli wordt doorgevoerd, blijft van kracht.

• Woningen die vrijkomen in de aanloop naar 
en tijdens de werkzaamheden en die niet 
tijdelijk gebruikt worden ten behoeve van het 
project, worden via Huren in Holland Rijnland 
weer verhuurd. Portaal informeert nieuwe 
bewoners over de werkzaamheden. Tijdens 
de uitvoering kan het zijn dat woningen wat 
langer leegstaan.

10. Draagvlakmeting
Een renovatie met huurverhoging mag alleen 
worden uitgevoerd als er voldoende draagvlak 
is bij de huurders. Er is voldoende draagvlak als 
70% van de bewoners vindt dat de verhuurder 
een goed voorstel heeft gedaan. Om te weten wat 
bewoners vinden, doen we een ‘draagvlakmeting’. 
Wij vragen aan elk huishouden van het project of 
dit huishouden instemt met het voorstel. Het is 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen laten weten 
wat zij vinden. Doet u mee?

Wat is het voorstel?
In deze brochure beschrijven wij het plan voor 
onderhoud en verbeteringen aan uw woning. Ook 
heeft u een brief ontvangen waarin precies staat 
wat bij u in huis wordt gedaan in de badkamer, 
toilet en keuken. Dat is een persoonlijke brief; 
niet bij iedereen wordt hetzelfde uitgevoerd. 
Portaal vraagt een huurverhoging voor de 
werkzaamheden. Het plan en de huurverhoging 
staan niet los van elkaar. Als u instemt met het 
plan, stemt u ook in met de huurverhoging.

Inspiratiewoning
U mag komen kijken bij de inspiratiewoningen: 
Gortestraat 85 en 49. Het plan wordt toegelicht 
en u kunt zien hoe uw woning er straks uitziet. U 
kunt vragen stellen aan de uitvoerder van VIOS 
Bouw. Vanwege de maatregelen rondom COVID 
19 vragen wij u om de afspraak na te komen. 
Kunt u niet op de genoemde dag en tijdstip, 
dan vragen wij u contact op te nemen met de 
bewonersbegeleider.

Draagvlakmeting
U ontvangt bij deze brochure een 
draagvlakformulier (met antwoordenvelop), 
waarop u kunt aangeven of u instemt met het 
plan, inclusief de huurverhoging. U kunt het 
formulier direct inleveren bij uw bezoek aan 
de inspiratiewoning of later opsturen met de 
antwoordenvelop. Dit formulier moet u uiterlijk 
24 februari 2021 inleveren bij de brievenbus 
van Gortestraat 85. De uitkomst van de 
draagvlakmeting ontvangt u schriftelijk. 

Wij vragen draagvlak voor de 
werkzaamheden, het Sociaal Plan en de 
planning zoals beschreven in deze brochure. 
Mochten de richtlijnen van het RIVM 
inzake COVID 19 de aannemer dwingen 
zijn werkproces anders in te richten 
dan is dit buiten onze macht. Wanneer 
het één huishouden of een beperkt 
aantal huishoudens betreft stellen wij de 
desbetreffende bewoner(s) zo spoedig 
mogelijk op de hoogte. Wanneer dit de 
rest van het project raakt informeren wij u 
hierover per nieuwsbrief. 

Breng altijd uw stem uit! 
Als u twijfels of vragen heeft, aarzel dan 
niet om ons dit te laten weten. Wij helpen 
u graag. Wij willen graag dat u op basis van 
goede en juiste informatie uw keuze maakt. 
Elk huishouden telt mee voor één (1) stem. 
Dus elke stem telt. 
Huishoudens die geen stem uitbrengen, 
tellen als ‘nee’ stem. Breng daarom altijd uw 
stem uit! Lege woningen tellen niet mee in 
de berekening van het draagvlak. 
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Aan deze brochure en de impressies in deze 
brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Woningcorporatie Portaal bouwt aan kansrijke 
buurten waar mensen zich thuis voelen. 

 
 
 
 
 
 
 
Portaal 
Postadres
Postbus 2211
3500 GE Utrecht

Bezoekadres
3e Binnenvestgracht 23
Leiden
088  767 82 25
info@portaal.nl 
www.portaal.nl/gortestraat

Wie voert de draagvlakmeting uit?
Portaal voert de draagvlakmeting zelf uit. Dit doen 
wij in overleg met de klankbordgroep. 

Wanneer wordt het plan echt uitgevoerd?
Voor daadwerkelijke uitvoering van de 
werkzaamheden zijn drie stappen nodig:
1. Minimaal 70% van de huishoudens stemt in 

met de werkzaamheden en de huurverhoging.
2. Het bestuur van Portaal is akkoord en 

financiering rond is.
3. Portaal beschikt over de benodigde 

vergunningen.

Stel: 70% draagvlak is behaald maar u bent niet 
akkoord gegaan
De werkzaamheden, de huurverhoging en alle 
rechten en plichten volgens het Sociaal Plan  
gelden dan toch ook voor u, en we verwachten 
van u dat u meewerkt. Als u niet met het 
renovatievoorstel heeft ingestemd, en het er 
niet mee eens bent dat u moet meewerken, dan 
kunt u binnen acht weken na dagtekening van 
de brief met de uitslag over de draagvlakmeting 
een juridische procedure starten (dit is conform 
artikel 7:220 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek). U 
hebt binnen deze periode de tijd om de rechter te 
vragen of het voorstel in uw situatie redelijk is. 

Wat gebeurt er als er geen 70% akkoord wordt 
behaald?
Portaal vindt het belangrijk dat uw woning 
comfortabeler en energie zuiniger wordt. Wij 
hopen dat u, net als wij, deze kans graag aangrijpt 
om verbeteringen uit te voeren. Als er geen 
draagvlak is behaald, zullen wij ons opnieuw 
moeten beraden over welk onderhoud wordt 
uitgevoerd. Als huurder bent u verplicht om mee te 
werken aan onderhoudswerkzaamheden.
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