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

Wiardi Beckmanstraat 1 t/m 40 of Titus Brandsmalaan 152 t/m 212 in Leiden. 

In de eerdere nieuwsbrieven informeerden we u dat Portaal het voornemen 

heeft om de twee flats en garages te slopen. In deze nieuwsbrief geven we u 

een stand van zaken.   

 

Informatiemoment 16 september 

U kunt alvast rekening houden met een informatiemoment op 16 september 

eind van de middag of avond. U ontvangt binnenkort een uitnodiging. 

 

U ontvangt dan ook het informatieboekje met alle informatie compleet. En we 

maken een afspraak met u voor een huisbezoek. We vinden het belangrijk u zo 

goed mogelijk te informeren. Na deze informatie vragen we om uw stem uit te 

brengen over op het plan. De plannen gaan door als minimaal 70% van de 

huishoudens “ja” stemt. 

 

Planning 

Datum Wat? 

16 september Informatiemoment. U ontvangt het 

informatieboekje en maakt een afspraak voor 

het huisbezoek.  

September - oktober Huisbezoek 

Oktober  De plannen gaan door als minimaal 70% van 

de huishoudens instemt met het plan.  

Eind 2021 Kennisnemingsbesluit door gemeente. 

2022 – 2023 U kunt verhuizen met 

stadsvernieuwingsurgentie en u heeft recht 

op de afspraken zoals beschreven in het 

sociaal plan (informatieboekje) . U heeft hier 

1,5 jaar de tijd voor. 

2023 Sloop 

2024 -2026 Nieuwbouw 

 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.  
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Contact 

Ron Mul 

Titusbrandsmalaan@ 

portaal.nl 

088 – 767 82 25 
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Coronamaatregelen 

We houden rekening met de coronamaatregelen. We vragen u dit ook te doen. 

Is het voor u belangrijk om extra voorzichtig te zijn? Laat het ons dan weten, 

dan bespreken we de mogelijkheden.  

 

•  Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Was uw handen regelmatig.  

•  Wij schudden elkaar de hand niet.  

•  Hoesten, keelpijn of koorts? Laat u testen en 
maak een nieuwe afspraak met ons.  

•  Een mondkapje dragen mag, maar is niet 
verplicht.  

 

 

Floor Hendriks – sociaal projectleider  

Ron is tot 7 september op vakantie. Heeft u 

vragen? Dan mag u contact opnemen met Floor 

Hendriks, sociaal projectleider.  

• Bel naar 088 – 767 82 25 en vraag naar 
Floor Hendriks of  

• mail naar titusbrandsmalaan@portaal.nl 

 

Projectwebsite 

Op www.portaal.nl/Wiardibeckmanstraat leest u 

de meest actuele achtergrondinformatie en kunt u 

de nieuwsbrieven nalezen. 

 

 

 

 


