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

Gorte- en Haverstraat in Leiden. Binnenkort gaan de renovatiewerkzaamheden 

starten. In blok 1 en 2 zijn de warme opnames al geweest, binnenkort zijn ook 

de warme opnames in blok 3. In deze 13e nieuwsbrief informeren we u over uw 

voorbereidingen en tijdens de werkzaamheden. 

 

Uw voorbereidingen 

Startbrief 

Twee weken voor de start van de werkzaamheden krijgt u nog een brief met de 

definitieve startdatum. Hierbij zit ook uw meterkastlijst en praktische tips voor 

uw voorbereidingen.  

 

Grof vuil 

Tijdens de warme opname heeft of gaat u afspreken 

waar u plek vrij moet maken in uw woning en 

berging. Misschien wilt u ook spullen weg doen? 

U kunt grof vuil gratis wegbrengen bij de milieustraat 

of spullen naar de kringloop brengen. Ook komt de 

gemeente Leiden grof vuil gratis ophalen. U maakt 

hiervoor een ophaalafspraak via 

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/grofvuil-

wegbrengen-of-laten-ophalen/ Tip: spreek met uw buren af, zodat u dit samen 

kan doen. Zet aub geen spullen op straat zonder een afspraak. 

 

Afdekfolie 

U krijgt afdekfolie een week voor de start van de werkzaamheden. Heeft u dit 

eerder nodig, dan mag u dit ophalen bij Gortestraat 85.   

 

Tijdens de werkzaamheden 

Renovatiemonitor 

U wordt gebeld door Centrum voor Woononderzoek, tijdens en na de 

werkzaamheden in uw woning. Zij stellen u een aantal vragen over hoe u de 

renovatiewerkzaamheden ervaart. Met de antwoorden meten wij hoe de 

werkzaamheden gaan. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Huiskamerwoning 

U mag tijdens de werkzaamheden in uw blok overdag gebruik maken van de 

huiskamerwoning (rustwoning). Dit is een woning in de buurt die tijdens de 

werktijden van de aannemer open is en waar u rustig kunt zitten of werken. 
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Deze is van april tot half mei op adres Gortestraat 73. 

Daarna verplaatst de huiskamerwoning naar Haverstraat 

46. In de huiskamerwoning is internet, tv, een ingerichte 

keuken, toilet en badkamer aanwezig en de woning is 

gemeubileerd. De huisregels hangen in de woning, zo 

blijft deze schoon, heel en veilig voor iedereen.  

  

Oplevering 

Nadat de werkzaamheden klaar zijn wordt uw woning opgeleverd door 

uitvoerder Raymond Arends van VIOS en opzichter Ron Braan van Portaal. 

Het kan zijn dat er nog een aantal opleverpunten zijn. Heeft u zelf nog een 

opleverpunt? Bespreek dit dan tijdens de oplevering.  

 

Calamiteitennummer 

Mocht er buiten werktijden of in het weekend een calamiteit zijn. Dan mag u 

bellen met het algemene Portaalnummer 088 – 767 82 25.  

 

Planning* 

Datum 2022  

Maart Warme opname blok 3 

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.  

 
 

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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