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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: de woningen zijn opgeleverd 

Na ruim anderhalf jaar van reuring bij u in de wijk, is de nieuwbouw inmiddels helemaal 

voltooid! Half juni is de eerste woning opgeleverd, en inmiddels zijn alle sleutels van de 

woningen en appartementen uitgereikt aan de nieuwe bewoners. Voor het hele team 

van Portaal en ERA Contour is het ontzettend mooi om te zien dat bewoners blij zijn 

met het eindresultaat! Graag willen wij van de gelegenheid gebruikmaken om u als 

omwonende in deze laatste nieuwsbrief te bedanken voor uw begrip tijdens de 

werkzaamheden. U hebt een tijd in de herrie en drukte gezeten, maar de wijk wordt 

stukje bij beetje weer helemaal van u! Na de bouwvak gaat de gemeente verder met 

het afmaken van de straten, en dan is de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt 

helemaal klaar!  
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Sjaan Verhoeven reikt eerste sleutel uit  

“Ik ben superblij met mijn nieuwe woning”, zo laat Leo, die in de Van Speykstraat in 

Leiden gaat wonen, enthousiast weten. “Het is perfect voor mij. Mijn zoons van 15 en 

19 hebben nu allebei hun eigen slaapkamer en de badkamer is lekker groot. De 

uitstraling past helemaal bij deze buurt, daar heeft de architect goed over nagedacht. 

En de systemen in de woning, zoals de warmtepomp en zonnepanelen, zijn helemaal 

van deze tijd. Ja, ik zie mijzelf hier wel oud worden.” 

 

Op 16 juni ontving Leo Kleijn als een van de eerste bewoners in de Zeeheldenbuurt in 

Leiden de sleutel van zijn nieuwe woning uit handen van Sjaan Verhoeven 

(bewoonster Zeeheldenbuurt) en Maarten van Beek (Portaal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: Maarten van Beek (Portaal), Sjaan Verhoeven, Leo Kleijn,  

zus en neefje van Leo Kleijn en Annette (bewonerscommissielid) 

 

De gemeente Leiden maakt het straatwerk af  

Nadat de straten en stoepen van de Van Speykstraat zijn vernieuwd, is het de beurt 

aan de Evertsenstraat. Hierna voorziet de gemeente Leiden de Zijlsingel ter hoogte 

van de nieuwbouw van een nieuwe stoep. Een gedeelte van de De Ruijterstraat zal 

hersteld worden met straatklinkers. En als laatste wordt de bushalte weer 

teruggeplaatst en het zebrapad ingekort.  
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Dit is de laatste nieuwsbrief 

Sinds de start van de nieuwbouwplannen in de Zeeheldenbuurt, hielden we u 

regelmatig op de hoogte via deze nieuwsbrief. Nu de nieuwbouw is afgerond, is de 

nieuwsvoorziening overbodig geworden. Dit is dus de laatste nieuwsbrief die u van 

Portaal en ERA Contour ontvangt. Heeft u nog specifieke vragen? Dan kunt u die altijd 

stellen aan Portaal via zeeheldenbuurt@portaal.nl. Voor het team van ERA Contour 

begint op maandag 26 juli de bouwvakvakantie. Daarna ziet u af en toe misschien nog 

iemand van ons lopen om de laatste zaken af te ronden. Maar het meeste paars en 

groen is verleden tijd in de Zeeheldenbuurt! Bedankt voor uw gastvrijheid!  

 

 

 
 

ERA Contour en Portaal wensen u een hele fijne 
zomervakantie! 
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