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

Gorte- en Haverstraat in Leiden. In de vorige nieuwsbrief, vertelde we u dat 

onderhoud sowieso uitgevoerd moet worden, dat er een gesprek was met de 

klankbordgroep en we in afwachting zijn van de gemeentelijke vergunning. In 

deze 8e nieuwsbrief informeren we u kort over de stand van zaken.  

 

Gemeentelijke vergunning 

De gemeente heeft langer de tijd nodig om de vergunning af te geven. Zodra 

Portaal hoort dat de vergunning definitief is informeren we u hierover.  

 

Stand van zaken 

Samen met de klankbordgroep is er een gesprek geweest over het bijschaven 

van het plan en mogelijk een 2e draagvlakmeting. Zowel de klankbordgroep als 

Portaal wil het noodzakelijk onderhoud het liefst 

combineren met het isoleren van de woningen. Voor 

deze energiebesparende maatregelen en 

bijbehorende huurverhoging is draagvlak nodig. We 

wachten nu de gemeentelijke vergunning af en gaan 

daarna verder met elkaar in gesprek. Zodra er meer 

bekend is informeren we u hierover. 

 

Planning* 

In 2022 zijn er werkzaamheden aan uw woning. Zoals beschreven in deze 

nieuwsbrief is nu nog niet bekend welke werkzaamheden dit zijn. Daarom is nu 

nog niet bekend in welke maand deze werkzaamheden plaats vinden. Wij 

informeren u hierover, zodra er meer bekend is. Heeft u een vraag? Neem dan 

gerust contact op met Patricia.  

 

Datum  

Zomer 2021 Nieuwsbrief 9   

2022  Werkzaamheden (nog niet bekend wat en 

wanneer) 

* 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.  

 

Lege woningen 

Als de renovatiewerkzaamheden in 2022 gaan starten, gebruiken we 

Gortestraat 49, 55 en Haverstraat 46 als logeerwoningen of huiskamerwoning. 

Op dit moment staan deze woningen leeg. Met de huidige woningnood is dit 
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zonde, daarom worden de woningen tijdelijk bewoond. AdHoc beheert voor 

Portaal dit leegstandsbeheer. We wensen deze tijdelijke bewoners veel plezier 

in hun tijdelijke woning.  

 

Projectwebsite 

Op www.portaal.nl/Gortestraat leest u meer achtergrondinformatie en kunt u de 

nieuwsbrieven en informatieboekje nalezen.  

 

Vragen? 

• Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met 

Patricia Bleij, bewonersbegeleider van Portaal, via telefoonnummer 06 13 

53 37 13  of e-mail naar gortestraat@portaal.nl. 

• Een reparatie of andere vraag aan Portaal? Bel Portaal dan gerust via 

088 – 767 82 25 of dien uw reparatie in via MijnPortaal. 
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