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

Gorte- en Haverstraat in Leiden. In blok 1 zijn de werkzaamheden gestart. In 

deze 14e nieuwsbrief informeren we u nieuwe mensen in het team van VIOS, 

containers, vergoedingen en de huurverhoging. 

 

Even voorstellen 

Raymond Arends is de uitvoerder van VIOS en uw eerste aanspreekpunt met 

vragen over de planning of de werkzaamheden. Bram Combe en Nebil 

Mohammed versterken het team van VIOS. Hun kantoor is op Gortestraat 85.  

 

Voor persoonlijke vragen, of vragen over de logeerwoning mag u contact 

opnemen met bewonersbegeleider van Portaal Patricia Bleij.  

 

Grof vuil containers 

Er zijn 2 containers geregeld om uw grof vuil gratis weg te doen. De containers 

zijn van Van Diemen en staan 1 dag in de Haverstraat.  

• blok 1: 25 maart 

• blok 2 en 3: 22 april 

 

 
 

Tips: Zet aub geen spullen op straat, vraag gerust hulp om de spullen in de 

container te doen. Klein chemisch afval of elektrische apparaten horen niet in 

deze container. Breng deze naar de milieustraat. 

 

Vergoedingen 

Als de renovatie van uw woning is afgerond ontvangt u zo snel mogelijk de 

vergoeding van €405,-. Dit is de dagvergoeding + de elektravergoeding.  
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De vergoeding voor de verloren wandafwerking zijn per m2 en daarom voor 

verschillende woningen anders. Tijdens de oplevering wordt dit bedrag 

bepaald. Deze vergoeding wordt apart overgemaakt en dit kan wat langer 

duren.  

 

De vergoedingen worden altijd op dinsdag overgemaakt op de rekening 

waarmee u de huur betaald.  

 

Huurverhoging 

Na de renovatie van uw blok is afgerond wordt de huurverhoging doorgevoerd.  

• Voor blok 1 is dit vanaf 1 juni 2022.  

• Voor blok 2 is dit vanaf 1 juli 2022.  

• Voor blok 3 is dit vanaf 1 augustus 2022.  

 

Planning* 

Datum 2022  

25 maart Container bij blok 1 (op Haverstraat) 

25 april Container bij blok 2 (op Haverstraat) 

Maart, april en mei Werkzaamheden blok 1 

April, mei en juni Werkzaamheden blok 2 

Mei, juni en juli Werkzaamheden 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.  

 

 

Energiebesparing 

Als uw woning straks energielabel A is 

kunt u bij gelijk gebruik van de woning 

energiebesparing verwachten. Wilt u nu al 

tips om meer energie te besparen? Kijk 

dan dit filmpje via de QR code of ga naar 

https://portaal.energybattle.nl/energiebesparendoejezo/tips-tricks/.  

 

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. 
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