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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, vertelden we u dat 

onderhoud sowieso uitgevoerd moet worden, dat er gesprekken zijn met de 

klankbordgroep en we in afwachting waren van de gemeentelijke vergunning. 

In deze 9e nieuwsbrief informeren we u.  

 

Uitnodiging koffiemoment 

Patricia en Floor nodigen u uit voor een kopje koffie, thee of 

fris met een (haver) koekje volgende week. Wij nemen 

graag de tijd om met u bij te praten en uw vragen te 

beantwoorden.  

Komt u ook langs?  

• Buiten op de Haverstraat (achterkant van 
Gortestraat 85).  

• Op dinsdag 24 augustus 16:00 – 17:30uur. 

 

Gemeentelijke vergunning 

Portaal heeft van de gemeente de vergunning gekregen, het bezwaartermijn 

loopt nog. Er is een aantal aanpassingen in de nieuwe houten kozijnen ten 

opzichte van het huidige proefkozijn. Het raamhout op de begane grond krijgt 

bijvoorbeeld aan de bovenkant 3 vakjes. Ook wordt het raamhout iets smaller, 

waardoor er meer glas in het raam zit. Het nieuwe uiterlijk van de kozijnen 

wordt na de bouwvakantie gemaakt op Gortestraat 85, zodat u deze kan 

bekijken. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief staat een nieuwe impressie.* 

 

Werkzaamheden Gortestraat 85 

Aannemer VIOS gaat nieuwe kozijnen maken op 

Gortestraat 85. Ook worden dan gelijk de binnenmuren 

geïsoleerd en netjes afgewerkt. De mechanische 

ventilatie box en kanalen worden aangepast en ook de 

meterkast wordt gemoderniseerd. U kunt 

geluidsoverlast ervaren. De vakmensen starten in de 

week van 23 augustus 2021 en werken van 7:30 – 

16:15uur. De werkzaamheden duren t/m oktober.  
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Dit is een uitgave  

van Portaal en wordt 

verstuurd aan bewoners 

van de Gortestraat 47 t/m 

57 en 65 t/m 89 (oneven) 

en Haverstraat 44 t/m 50 

en 72 t/m 78 (even). 
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Planning* 

In 2022 zijn er werkzaamheden aan uw woning. We werken nu toe naar een 2e 

draagvlakmeting in november 2021. Als deze gehaald wordt starten de 

werkzaamheden in het voorjaar van 2022. Als deze niet gehaald wordt moeten 

er sowieso onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden. De planning 

daarvan is nog niet bekend. 

 

Datum  

Vanaf 23 augustus t/m okt Werkzaamheden Gortestraat 85 

24 augustus 16:00uur Koffiemoment  

November 2021 Draagvlakmeting 

Voorjaar 2022  Werkzaamheden (indien draagvlak voor 

energiebesparende maatregelen wordt 

behaald) 

Of ergens in 2022 Indien enkel onderhoud wordt uitgevoerd. 

Bij geen draagvlak.  

* 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 of impressie ontlenen.  

 

Projectwebsite 

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

nieuwsbrieven en het oude 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. 

mailto:gortestraat@portaal.nl

