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

Gorte- en Haverstraat in Leiden. De werkzaamheden zijn in volle gang. We 

hebben u via een brief geïnformeerd over de vertragingen en mogelijk een 

nieuwe startdatum van uw woning. In deze 15e nieuwsbrief informeren we u 

over de dakpannen, planning, vergoedingen en huurverhoging. 

 

Dakpannen 

Er is een probleem met de levering van de dakpannen. Op dit moment zijn de 

dakpannen deels geleverd. Dit betekend dat de steiger bij blok 1 langer blijft 

staan, waarschijnlijk tot eind juni. Het dak van blok 1 is al wel geïsoleerd en 

wind- en waterdicht.  

 

Huurverhoging 

Als de renovatie van uw blok (binnen en buiten) is 

afgerond wordt de huurverhoging doorgevoerd. Omdat 

de buitenwerkzaamheden van blok 1 nog niet zijn 

afgerond, wordt er dus nog geen huurverhogingen 

doorgevoerd.  

 

Vergoedingen 

Tijdens de renovatie van uw woning ontvangt u de vergoeding van €405,-. Dit 

is de dagvergoeding + de elektravergoeding.  

 

De vergoeding voor de verloren wandafwerking zijn per m2 en daarom voor 

verschillende woningen anders 

en minimaal €250,-. Tijdens de 

oplevering wordt dit bedrag 

bepaald. Deze vergoeding wordt 

apart overgemaakt. 

 

Bij een aantal woningen zijn de 

werkzaamheden uitgelopen. In het bewonersboekje staat beschreven wanneer 

u als bewoner recht heeft op een extra vergoeding van €25,- per dag van 

VIOS. Het aantal dagen wordt bepaald tijdens de oplevering van uw woning. U 

weet dan precies waar u recht op heeft. Heeft u hier een vraag over? Laat het 

dan gerust weten.  
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Uitvoerder  

Raymond Arends 

 

Bewonersbegeleider 

Patricia Bleij 
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088 – 767 82 25  

 

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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Huiskamerwoning Langestraat 81 

De huiskamerwoning is verplaatst naar Langestraat 

81. Hier zijn geen werkzaamheden en kunt u overdag 

rustig zitten. Er is ook internet en een bureau. U kunt 

de sleutel ophalen bij Gortestraat 85.  

 

We begrijpen dat de werkzaamheden overlast met zich 

meebrengen en dat dit vervelend voor u kan zijn. 

Uitvoerder Raymond kunt u vragen stellen over de 

planning van uw woning. Patricia is er voor persoonlijke vragen. We denken 

graag met u mee.  

 

Planning* 

Datum 2022  

Juni en juli Werkzaamheden  

23 juli t/m 21 augustus Bouwvak (vakantie vakmensen) 

Vanaf 21 augustus Werkzaamheden in lege woningen 

1 september Eind feest 

* 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.  

 

Klachten 

Als u vindt dat de werkzaamheden niet volgens afspraak verlopen of als u 

opmerkingen heeft, vragen wij u dit te melden aan Raymond Arends, 

uitvoerder van VIOS. Komt u er niet uit, stuur dan een e-mail naar 

gortestraat@portaal.nl of bel naar Patricia. 

 

Wordt dit niet naar tevredenheid opgelost? Stuur dan een officiële klacht naar 

Portaal. https://www.portaal.nl/ik-huur/compliment-klacht-meedenken/klacht-

over-ons/  

 

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. 
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