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Met deze nieuwsbrief houden Portaal en ERA Contour u, als bewoner van de 

Zeeheldenbuurt, op de hoogte van de sloop en nieuwbouw van de woningen aan de 

Zijlsingel, Evertsen-, Van Speyk- en Trompstraat. 

 

Update werkzaamheden: eerste nieuwe bewoners krijgen bijna de sleutel! 

Nu gaat het hard met de nieuwbouw: de eerste sleutels kunnen bijna worden 

overgedragen aan de nieuwe bewoners! Op dit moment wordt de laatste hand gelegd 

aan de woningen aan de Van Speykstraat. Het team is daar nog bezig met het 

schilderwerk, de afmontage van het sanitair en het inregelen van de installaties in de 

woning.Naar verwachting kunnen de eerste bewoners in juni de sleutel in ontvangst 

nemen van Portaal.  

 

Bij de Evertsenstraat zijn we ondertussen begonnen met inrichten van het parkeerhof 

en de achterparkeerpaden. Bij de appartementen aan de Zijlsingel wordt op dit 

moment hard gewerkt aan de laatste gevelwerkzaamheden, zodat de steigers daar 

binnenkort ook kunnen zakken.  
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Bedankt vrijwilligers voor het verzorgen van de mussen 

Met enthousiasme wisten wijkbewoners Mijke, Iris 

en Cees 108 honkvaste mussen ervan te 

overtuigen om op een ander plekje te gaan wonen. 

Het onderkomen van deze kleine ‘huurders’ moest 

in mei 2019 ruimte maken voor de 

nieuwbouwwoningen in de wijk. Maar niet voordat 

ze hun nieuwe veilige plek hadden gevonden. En 

dat was even wennen voor de (beschermde) 

mussen. Vrijwilligers Mijke, Iris en Cees lokten de 

diertjes dagelijks met eten naar hun toplocatie in het Bontekoepark aan de rand van de 

wijk, totdat de laatste mu zijn weg wist te vinden en we verderop konden starten met 

de bouwwerkzaamheden. Reden voor wijkbeheerder Sükrü Saritas om de drie 

mussenmakelaars nadrukkelijk in het zonnetje te zetten. Knap staaltje 

doorzettingsvermogen!  

 

Nieuwe bestrating in de Evertsen- en Van Speykstraat 

Rondom de nieuwe eengezinswoningen gaat de gemeente delen van de Evertsen- en 

Van Speykstraat opnieuw bestraten. Ook wordt er groen toegevoegd door extra bomen 

te planten en de bewoners van de nieuwbouw krijgen een geveltuin. De rijbaan en de 

parkeervakken worden voorzien van (hergebruikte) gebakken klinkers. De bestaande 

tegels in het voetpad worden vervangen door nieuwe tegels. De nieuwe bomen 

worden vanwege het plantseizoen dit najaar geplant. De werkzaamheden voor het 

opnieuw bestraten worden uitgevoerd vóórdat de bewoners hun nieuwe woning 

betrekken. In onderstaand kaartje is met geel aangegeven om welke delen van de 

straat het gaat. 

  

 

 

Afvalcontainer aan de Evertsenstraat komt weer terug 

De ondergrondse container aan de Evertsenstraat komt begin juni terug. 

Buurtbewoners die deze container altijd gebruikten, kunnen hier dan weer gebruik van 

maken. De container was een tijdje weg, omdat deze op het werkterrein stond.  
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Uniek: zes generaties in de Zeeheldenbuurt  

Eén familie die maar liefst zes generaties in dezelfde wijk blijft wonen, dit komt 

tegenwoordig niet meer zo vaak voor. Wel bij de familie Verhoeven, die zich erg thuis 

voelt in de Zeeheldenbuurt en hier met veel plezier woont. Moeder, dochter en 

kleindochter wonen praktisch bij elkaar om 

de hoek. Na diep graven in het verleden, 

kwamen zij erachter dat de wooncarrière 

van de familie in deze wijk tot wel zes 

generaties teruggaat. Hoe bijzonder is dat! 

“Het is heel gezellig en praktisch”, zegt 

dochter Samantha. “Ook met oppassen”, 

vult haar moeder Jo aan. 

 

Zeeheldenhart  

Sjaan Verhoeven-Geenjaar woont met haar 80 jaar al heel haar leven in deze wijk. 

Twee jaar geleden verhuisde zij naar de nieuwbouw van Portaal in de Oosterhof. 

Dochter Jo woont hier, met twee kleine onderbrekingen, ook al heel haar leven en 

huurt een woning in de Munnikenstraat. Kleindochter Samantha woont met haar gezin 

om de hoek in een koopwoning. “Dat Zeehelden-hart klopt bij mij heel erg”, zegt Jo 

Verhoeven, die als actief bewonerscommissielid veel betekent voor de wijkbewoners.  

 

Benieuwd naar dit mooie verhaal van de familie Verhoeven? U bekijkt het op de 

website van Omroep West: www.omroepwest.nl/nieuws/4384063/Leidse-familie-

woont-al-zes-generaties-in-Zeeheldenbuurt-Best-uniek  

 

 

Reuring in de wijk met bewonerscommissie De Zeehelden 

Wie kent ze niet, bewonerscommissie de Zeehelden. Al sinds 

2007 zetten zij zich onvermoeibaar in voor de huurders van 

Portaal in de wijk, eigenlijk voor alle bewoners. Want de 

gastvrijheid van de BC-leden is groot: iedereen is welkom! En 

er valt altijd wel wat met ze te beleven. Portaal is erg blij met 

deze nauwe samenwerking, want op deze manier dragen we 

samen bij aan goed samenleven in uw wijk. Benieuwd wat ze 

allemaal organiseren en regelen voor u in de wijk? Lees dan 

verder in de bijlage:  ‘Nieuws van de bewonerscommissie’.    

 

ERA Contour is aangesloten bij Bewuste Bouwers 

Het is goed te weten dat ERA Contour is aangesloten bij Bewuste Bouwers 

(www.bewustebouwers.nl). Dat betekent dat wij gedragsregels hanteren die tot doel 

hebben de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk te 

beperken. Mocht u toch overlast ondervinden dan kunt u dit altijd melden via de 

website van Bewuste Bouwers of via TBI Direct op telefoonnummer 0900-8243473. 

 

http://www.omroepwest.nl/nieuws/4384063/Leidse-familie-woont-al-zes-generaties-in-Zeeheldenbuurt-Best-uniek
http://www.omroepwest.nl/nieuws/4384063/Leidse-familie-woont-al-zes-generaties-in-Zeeheldenbuurt-Best-uniek
http://www.bewustebouwers.nl/
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BIJLAGE: REURING IN DE WIJK MET BEWONERSCOMMISSIE DE ZEEHELDEN 

 

Bewonerscommissie De Zeehelden speelt een belangrijke rol in de Zeeheldenbuurt. In 

de basis behartigen zij sinds 2007 de belangen van de huurders van Portaal in de wijk. 

Maar ze doen nog zo veel meer! Met veel energie en enthousiasme zetten zij zich in 

voor alle wijkbewoners. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds zijn ze actief in uw buurt.  

 

Van het schoonhouden van de straten, het meldingen 

maken van stoepen met oneffenheden tot lantaarns die 

niet werken en het helpen inzaaien van de hele wijk. Voor 

de ouderen wijkbewoners is de BC een luisterend oor, het 

doorverwijspunt, hebben ze een boodschappendienst en 

verzorgen reparaties. Ook organiseren zij activiteiten voor 

de ouderen, zoals het regelen van een draaiorgel en het 

uitdelen van plantjes. Maar ook voor de kleinste 

wijkbewoners is er veel aandacht. Ze zijn letterlijk ogen en 

oren in de wijk en daarom van grote toegevoegde waarde 

in overleggen met Portaal, het sociaal wijkteam, de 

gemeente, JGT en Buurtkader. Graag vertellen zij aan u 

wat zij zoal allemaal doen.  

 

Al veel bereikt in de wijk 

De BC-leden hebben met hun inspanningen al veel 

bereikt: overstekende kinderen-borden in de 

Kortenaerstraat, bij speeltuin Ons Eiland, spiegels 

op de Singel op de hoek van de Tromp- en 

Evertsenstraat, 30 kilometer-borden bij de ingang 

van alle straten van de wijk, witte strepen bij het 

Bontekoe-park om te voorkomen dat men valt, een 

speeltoestel bij parkje Sleutelstad voor de kleine 

wijkbewoners, bezaaide oppervlaktes rondom de 

bomen voor insecten, het zaaien van bloemen voor 

de bijen en vlinders via het initiatief The Pollinators, 

een puzzel-uitleenservice, de buurtbieb samen met 

kunstenaar André Sas, het zaaien van de 

oppervlaktes rondom de bomen voor insecten. Je 

kan het zo gek niet bedenken.  

 

De kracht van de bewonerscommissie 

“We kennen alle ouderen en kinderen bij naam, dat is onze kracht. Daar stoppen we 

veel energie in en dat vinden de wijkbewoners prachtig!”, vertelt BC-lid Jo Verhoeven 

met trots. “Het is zo mooi om te zien dat je een lach op het gezicht van mensen kunt 

toveren met een klein gebaar zoals het uitdelen van een persoonlijk kaartje, plantjes of 

chocolade om te laten weten dat je aan ze denkt in deze onzekere tijden.” 
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Team De Zeeheldjes 

Sinds twee jaar zijn ze een 

samenwerkingsverband aangegaan met 

Patricia Hoogkamer en haar vrijwilligers. 

Deze mooie samenwerking kwam voort uit 

onvrede dat er weinig te doen was voor de 

vele kinderen die de wijk rijk is. Navraag bij 

de wijkbewoners naar de behoefte om 

regelmatig iets voor de kleinste 

wijkbewoners te organiseren, leverde wel 

500 handtekeningen op! Team De 

Zeeheldjes werd geboren. Een uitdaging 

waar de BC vol voor is gegaan. Van Piraten-speurtocht, waterpretfestijn, een disco, 

speelgoed aanbieden, paaseieren zoeken, pieten langs de huizen met Sinterklaas, 

snoep op 3 oktober tot een kleurplatenwedstrijd, keer op keer weten ze kinderen weer 

te verrassen en blij te maken.   

 

Activiteitenruimte  

De bewonerscommissie blijft zich graag in zetten 

voor de bewoners in de Zeeheldenbuurt. Daarom 

zijn ze op zoek naar een ruimte om 1 tot 2 keer 

per week activiteiten te kunnen organiseren voor 

alle wijkbewoners, ook bij slecht weer. En waar ze 

hun spullen kunnen opslaan. Weet u een ruimte of 

kent u iemand? Dan kunt u via de e-mail contact 

met de leden opnemen.  

 

Word ook lid van de bewonerscommissie!  

Bent u enthousiast geworden over het werk van 

de bewonerscommissie? En wilt u zich ook graag 

inzetten voor de bewoners in uw wijk? De 

bewonerscommissie is altijd op zoek naar 

enthousiaste leden die hen of het activiteitenteam 

van De Zeeheldjes wil komen versterken. Neemt u contact met ze op via de e-mail. 

 

Mailadres bewonerscommissie en De Zeeheldjes:   

• bewonerscommissiedezeehelden@hotmail.nl 

• dezeeheldjesbewonerscommissieactiviteitenteam@outlook.com 

 

Wilt u de bewonerscommissie volgen? Dat kan op Facebook.  

• De Zeeheldjes/bewoners commissie Activiteiten Team Zeeheldenbuurt 

• Zeeheldenbuurt Leiden 
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