
  

 

Lees verder op de achterzijde 1 van 2 www.portaal.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gorte- en Haverstraat in Leiden. In deze 10e nieuwsbrief informeren we u over 

de stand van zaken.  

 

Uitnodiging – kijkmiddag bij inspiratiewoning Gortestraat 85 

Portaal en VIOS nodigen u graag uit om te komen kijken in de inspiratiewoning 

op  

• Woensdag 27 oktober  

• tussen 16:00 – 18:00 uur (inloop) 

 

Uitnodiging – informatiepresentatie 

Op verzoek van de klankbordgroep is er een presentatie. Hier worden de 

plannen besproken, zoals ook beschreven in het informatieboekje.  

• Woensdag 27 oktober 

• Start 19:15 uur 

• Gebouw Nieuwe Energie (3e Binnenvestgracht 23, Leiden. Straatje in 
tegenover de Action op de Lange Gracht).  

• 1,5meter afstand houden is mogelijk 

 

Persoonlijke vraag? 

Heeft u een persoonlijke vraag over de werkzaamheden? Dan mag u hiervoor 

altijd een afspraak inplannen met bewonersbegeleider 

Patricia Bleij. Dit kan via telefoon, e-mail of tijdens de 

kijkmiddag in de inspiratiewoning.  

 

Is het voor u prettiger om een privé afspraak te maken, 

om te komen kijken in de inspiratiewoning. Dan mag 

dit uiteraard. Neem hiervoor contact op met Patricia.  

 

Werkzaamheden Gortestraat 85 

VIOS werkt aan de inspiratiewoning Gortestraat 85. Zoals u kunt zien zijn de 

kozijnen, glas, voor- en achterdeur vervangen, ook zijn de buitenmuren aan de 

binnenzijde geïsoleerd. De mechanische ventilatiebox locatie is aangepast, de 

meterkast is gemoderniseerd en de aansluiting voor elektrisch koken is 

gemaakt. We wachten nog op één kozijn aan de achterzijde.  
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Er is nu in verschillende kleuren geschilderd op de 

woning. Dit is een schilderproef in verband met een 

uitgebreid kleuronderzoek van Erfgoed Leiden. Het 

doel is dat de kleuren zo veel mogelijk 

overeenkomen met de oorspronkelijke kleuren. 

Erfgoed Leiden heeft de definitieve kleur is nog niet 

vastgesteld. Zodra we deze weten, laten we u het 

weten.  

 

Planning* 

In 2022 zijn er werkzaamheden aan uw woning. We werken 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 moet er 

sowieso onderhoud uitgevoerd worden. De planning daarvan is nog niet 

bekend.  

Datum  

Woensdag 27 oktober 2021 Tussen 16 – 18 uur inloop kijkmiddag 

inspiratiewoning Gortestraat 85 

 Start 19:15 uur informatiepresentatie 

Locatie Nieuwe Energie 

November 2021 U ontvangt het informatieboekje en 

stemformulier voor 2e draagvlakmeting 

December 2021 Uitslag draagvlakmeting 

Voorjaar 2022 Start werkzaamheden (bij draagvlak) 

Of ergens in 2022 Enkel onderhoud (zonder 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 ontlenen.  

 

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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