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

Gorte- en Haverstraat in Leiden. In november is het draagvlak met 95% 

gehaald en daarom kunnen de renovatiewerkzaamheden starten. In deze 12e 

nieuwsbrief informeren we u over de voorbereidingen en wensen we u fijne 

feestdagen.  

 

Voorbereidingen werkzaamheden gestart  

De voorbereidingen voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn van start. 

VIOS Bouw gaat alvast een aantal metingen in de lege woningen uitvoeren. De 

woningen met tijdelijke bewoners levert AdHoc in januari weer leeg op. En 

binnenkort wordt er een afspraak gemaakt met u voor de warme opname. 

 

Warme opname 

8 tot 12 weken voor de start van de werkzaamheden komen VIOS Bouw en 

bewonersbegeleider Patricia Bleij bij u thuis voor de warme opname. Zij maken 

hiervoor een afspraak. Dit kunt u verwachten:  

• VIOS Bouw maakt afspraken over de werkzaamheden in uw woning. 
Bijvoorbeeld over wat kan blijven zitten en wat niet. De afspraken en 
werkzaamheden worden op papier gezet (meterkastlijst), zodat u precies 
weet wat er gaat gebeuren (zie ook blz 18 van informatieboekje).  

• Tijdens de warme opname heeft u een gesprek met bewonersbegeleider 
Patricia Bleij. Heeft u persoonlijke vragen, stel deze dan tijdens dit gesprek. 
Tip: schrijf deze vooraf op. Natuurlijk mag u iemand bij dit gesprek 
uitnodigen.  

• U krijgt informatie over de keuze voor badkamer, toilet en keuken 
(showroomtraject). Daarna geeft u uw keuze door, zodat het besteld kan 
worden.  
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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* 

 

Datum 2022  

8 – 12 weken voor start Warme opname 

Maart en april Start blok 1 

April en mei  Start blok 2 

Mei en juni Start blok 3 

* 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 het 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. 

 

Fijne feestdagen 

Namens VIOS BOUW en Portaal wens ik u hele fijne feestdagen.  
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