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

Gorte- en Haverstraat in Leiden. In deze 6e nieuwsbrief informeren we u graag 

over de stand van zaken en veelgestelde vragen. 

 

Nog een vraag? 
Fijn dat we met u allemaal contact hebben gehad. U bent wezen kijken in de 
inspiratiewoningen, heeft een persoonlijk gesprek gehad en u heeft uw vragen 
kunnen stellen.  
 
Heeft u nu nog een vraag? Bel of mail dan gerust met: 

• Patricia  06 13 53 37 13  

• Floor   06 83 26 94 35 

• Of mail naar  Gortestraat@portaal.nl  
 
We beantwoorden uw vraag graag! 
 
Veelgestelde vragen 
 
Waar wordt akkoord voor gevraagd? 
We vragen uw akkoord voor de isolatie van de 
muren, het dak, het glas en de mechanische 
ventilatie. Daarnaast ook voor de bijbehorende 
huurverhoging.  
 
U mag uw akkoordverklaring uiterlijk 24 februari 
inleveren in de brievenbus van Gortestraat 85.  
 
Wordt het uitbouwtje (halletje en toilet) ook geïsoleerd? 
Ja. Het dak, muren, glas en voordeur worden geïsoleerd. Veel bewoners 
hebben nu last van een koud toilet en hal. Dit wordt verbeterd door de isolatie.  
 

Ik vind het belangrijk dat er genoeg daglicht naar 
binnen komt. Hoe zorgt het plan hiervoor? 
Voor de rug-aan-rug woningen mag u kiezen voor een 
tussendeur (tussen hal en woonkamer) met glas. Op 
deze manier wordt er op een nieuwe plek daglicht 
toegevoegd. Voor de doorgebroken woningen komt er 
meer glas in de achterdeur. De huidige aluminium 
kozijnen worden vervangen voor houten kozijnen. Dit 
wordt bepaald door Erfgoed Leiden.  
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Mijn woning wordt erg warm in de zomer. Wordt dit ook aangepakt? 
Ja. Door de isolatie en energielabel A warmt uw woning minder snel op. De 
nieuwe houten kozijnen kunt u veilig op ventilatiestand zetten. Zo kunt u ’s 
nachts uw woning extra ventileren met koele lucht. De mechanische ventilatie 
zorgt voor gezonde binnenlucht en u kunt deze handmatig harder zetten voor 
extra ventilatie. Daarnaast kunnen de groene daken zorgen voor verkoeling in 
de straat.  

 

Wanneer mag ik keuzes maken voor mijn nieuwe 

keuken, badkamer of toilet? 

8 tot 12 weken voor de start van de werkzaamheden in 

uw woning is de ‘warme opname’. Vooraf ontvangt u de 

keuzebrochure en mag u komen kijken naar de 

voorbeelden van bijvoorbeeld tegels of keukenblad. 

Tijdens dit gesprek mag u ook kiezen wat voor een soort 

glas er in uw voordeur en tussendeur komt.  

 

Ik heb hulp nodig met opruimen, kan dat? 

Ja. Misschien heeft u dit al afgesproken met Patricia of 

Floor tijdens uw persoonlijk gesprek. U kunt dit ook 

nog afspreken tijdens de warme opname.  

 

Wanneer weten we of het plan door gaat? 

Eind februari worden de stemmen geteld. Als minimaal 

70% van de bewoners akkoord is met het plan dan 

kunnen we verder. U ontvangt dan een officiële brief.  

 

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. 
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