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In de Groen van Prinstererstraat en Abraham Kuijperstraat staan 51 woningen 

die gebouwd zijn in de jaren ‘20 van de vorige eeuw. U woont in één van deze 

woningen. Portaal wil uw woning energiezuiniger maken en daarmee uw 

energierekening verlagen. Portaal start met een onderzoek naar de huidige 

staat van de woningen. Met deze nieuwsbrief informeren wij u hierover.  

 

Bewonersonderzoek 

Enquête 

Het onderzoek naar de energielabels van de woningen loopt. Wij zijn 

daarnaast ook benieuwd wat uw mening over de woning is. We starten een 

enquête om hiervan een eerste indruk te krijgen. Hierin peilen we ook uw 

interesse om mee te denken over de plannen. 

We sturen de enquête deze week per email naar de bij ons bekende email-

adressen. Voor de zekerheid sturen we ook een versie op papier voor 

bewoners zonder email of waarvan we niet het actuele emailadres hebben.  

  

Uw telefoonnummer en emailadres 

Zorgt u ervoor dat Portaal uw actuele gegevens heeft? Dan kunnen we u goed 

bereiken! Dit kan via MijnPortaal of neemt u contact met ons op. 

 

Vervolgstappen 

Flora en faunaonderzoek in augustus 

Eén of twee adviseurs van Regelink zullen per half augustus 2021 ecologisch 

onderzoek doen rondom de woningen aan de Abraham Kuijperstraat en Groen 

van Prinstererstraat. Zij tellen soms ook in de avond of begin van de nacht. 

 

 

 

 

 

Wij zijn namelijk verplicht om, voordat woningen gerenoveerd worden, 

onderzoek te doen naar het eventueel voorkomen van beschermde flora en 

fauna (in dit geval gierzwaluw, huismus en vleermuis). De medewerkers zijn in 

het bezit van deze nieuwsbrief en kunnen deze tonen als u daar om vraagt. 

 

 

 

 

 

Augustus 2021 

Inhoud 

• Bewonersonderzoek 

• Vervolgstappen 

• Contact 

Contact  

Yvette Feld 

Sociaal projectleider 

 

Tel: 

088 – 767 82 25  

 

Mail: 

kuijper-

prinsterer@portaal.nl 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave 

van Portaal Leiden en wordt 

verspreid onder de bewoners van  

Groen van Prinstererstraat 3 t/m 7 

(oneven nummers), 13 t/m 38 

(even en oneven), 44 t/m 50 

(even) en Abraham Kuijperstraat 1 

t/m 8 (even en oneven), 11 t/m 21 

(even en oneven), 23 t/m 29 (even 

en oneven), 31. 

 

Nieuwsbrief #2 

Groen van 
Prinstererstraat en 
Abraham Kuijperstraat 

 

[naam] 

[straat] 

[postcode] [plaats]  
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Onderzoek in de woningen 

Na de zomer willen we samen met de aannemer uitgebreider onderzoek gaan 

doen. We komen dan bij u op huisbezoek en spreken u graag om nader kennis 

te maken.  

De uitkomsten van deze gesprekken en onderzoeken gebruiken we de 

maanden daarop om de mogelijkheden van onderhoudswerkzaamheden uit te 

werken. Bij alle stappen houden we uiteraard rekening met de actuele corona-

maatregelen. 

Heeft u vragen of een technische klacht? 

• 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.  

• Over deze nieuwsbrief: mail naar kuijper-prinsterer@portaal.nl of bel naar 

088 - 767 82 25 en vraag naar Yvette Feld (sociaal projectleider). 
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