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

Corantijn- en Paramaribostraat. Met deze nieuwsbrief infomeren wij u over de 

toekomst van uw woning en woongebouw. 

 

Stand van zaken  

Op dit moment heeft ruim 80% van de bewoners een andere woonruimte 

gevonden. De woningen die leeg komen, verhuren wij tijdelijk via Ad Hoc. Meer 

informatie hierover leest u op www.adhocbeheer.nl.  

 

Huuropzeggingen 

Binnenkort ontvangen de huurders die nog niet verhuisd zijn de formele 

huuropzegging van de woning. Dit betekent dat de laatste zes maanden van 

uitverhuizen in gaan. Bij de huuropzegging zit een uitleg van de formele zaken 

die daar bij horen.  

 

Bewonersbegeleiding  

Heeft u vragen over de huuropzegging? Bewonersbegeleider Patricia Bleij is er 

voor u! Ook voor vragen over het uitverhuizen, kunt u bij haar terecht. Dit kan 

via telefoonnummer 06 – 13 53 37 13. Een e-mail sturen kan ook naar 

corantijn@portaal.nl. Soms kan Patricia niet meteen opnemen vanwege 

huisbezoeken, maar ze neemt altijd binnen een paar werkdagen contact op. 

 
Wonen in nieuwbouw Zeeheldenbuurt? 

Portaal adverteert woningen van het nieuwbouwproject in de Zeeheldenbuurt 

op www.hureninhollandrijnland.nl. Deze moderne woningen zijn heel 

energiezuinig. Op www.portaal.nl/zeeheldenbuurt vindt u de 

informatiebrochures. Hierin leest u meer over de woningen en de buurt.  

 

Kijkt u alvast naar de informatie over deze nieuwbouwwoningen en houdt goed 

de website van Holland Rijnland in de gaten om te reageren op een van deze 

woningen! Bel gerust onze bewonersbegeleider als u vragen heeft. 

 

Grofvuil? Breng het naar de milieustraat 

Bij een verhuizing komt veel kijken. Zo blijkt na het inpakken dat er vaak veel 

spullen weggegooid kunnen worden. Lang niet alles past in de vuilnisbak. 

Grofvuil mag niet bij het gewone afval. U mag het ook niet zomaar op straat 

zetten. 

 
Breng uw grofvuil zelf naar de milieustraat (tip: vergeet uw legitimatie niet) of 

laat het gratis ophalen. Met uw DigiD kunt u online een afspraak maken. Dit 
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kan ook telefonisch door te bellen naar 14071 (kies voor optie 3). Zo houden 

we met elkaar de buurt opgeruimd en leefbaar. Meer informatie hierover vindt u 

op: www.gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/grofvuil-

wegbrengen-of-laten-ophalen. 

 

Heeft u vragen of klachten? 

• Leefbaarheid: heeft u vragen over de leefbaarheid in 

het gebouw of uw woonomgeving? Neemt u dan contact 

op met uw wijkbeheerder Marco Flanderhijn via 

corantijn@portaal.nl of 088 – 767 82 25. 

• Reparatie nodig of heeft u andere klachten? Is er een 

reparatie in uw woning nodig? Of zijn er andere 

klachten? Dien uw reparatieverzoek of klacht in via MijnPortaal op 

www.portaal.nl. U kunt ook bellen met ons klantcontactcentrum via 088 – 

767 82 25. Onze collega’s helpen u graag verder. 

• Coronamaatregelen: de contactmogelijkheden met Portaal zijn vanwege 

het coronavirus soms iets anders dan u van ons gewend bent. Op onze 

www.portaal.nl leest u de meest actuele stand van zaken.  
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