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

Gorte- en Haverstraat in Leiden. In deze 16e nieuwsbrief informeren we u over 

de bouwvak, werkzaamheden na de vakantie, huurverhoging en komt u 

donderdag een ijsje eten? 

 

Vakantie (bouwvak) 

Vrijdag 22 juli is de laatste werkdag voor 

de bouwvak. De steigers, vuilcontainers en 

materialen, straten en tuinen worden 

opgeruimd. Tot en met 21 augustus zijn er 

geen werkzaamheden. Voor calamiteiten 

tijdens de bouwvak bel naar VIOS 088 – 

3746127. 

 

Patricia is van 8 augustus t/m 31 augustus 

op vakantie. Floor Hendriks is vanaf 15 

augustus bereikbaar via de e-mail en het 

algemene Portaal nummer 088 – 767 82 25.  

 

Werkzaamheden na de vakantie 

Vanaf maandag 22 augustus starten de werkzaamheden weer op. We werken 

in augustus en september aan:  

• Afronden van werkzaamheden in lege woningen Gortestraat 73, 75, 85 
en Haverstraat 74. 

• Werkzaamheden aan de buitenzijde van de 
uitbouwtjes van de rug aan rug woningen. 
Zoals isoleren van het dak aan de buitenkant, 
groene daken, boeiboorden en balkons (2 
woningen).  

• Werkzaamheden in en rond de bergingen. U 
ontvangt een paar weken van te voren bericht 
van VIOS wanneer uw berging aan de beurt is 
en leeg moet zijn. U kunt gebruik maken van een wisselberging.    

 

Huurverhoging 

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

huurverhoging doorgevoerd. Omdat er tot en met september 

buitenwerkzaamheden zijn, en de blokken dus nog niet zijn afgerond, wordt de 

huurverhoging per 1 november 2022 doorgevoerd.  
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Contact 

Uitvoerder  

Raymond Arends 

 

Bewonersbegeleider 

Patricia Bleij 

Gortestraat@portaal.nl 

06 13 53 37 13  

 

Calamiteitennummer 

088 – 3746127 

 

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 Gortestraat 55 

De huiskamerwoning is verplaatst naar Gortestraat 55. 

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  

Donderdag 21 juli 13 – 15 uur ijs! (gratis) 

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

Vanaf 22 augustus Werkzaamheden in lege woningen 

Afronden buiten werkzaamheden 

1 september 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 

schade 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. 

 

Een koel huis bij warm weer 

Een aantal bewoners voelt al het effect van een koelere woning nu de isolatie 

is aangebracht. Hier nog een aantal tips voor komende warme dagen.  

 
1. Zet ‘s ochtends als het nog koel is, alle ramen en deuren een uur open. 

Zet tegelijkertijd de mechanische afzuiging op de hoogste stand. Dit 
levert al snel 150 m3 extra luchtverversing per uur op. Het koelt nu 
binnen sneller af. 

 
2. Houd daarna ramen en deuren de hele dag zo dicht mogelijk. Doe 

gordijnen of luxaflex dicht aan de kant waar de zon staat. Hierdoor 
houdt u de warmte grotendeels buiten en is het een stuk aangenamer 
in huis.  
 

Projectwebsite 

Kijk voor meer tips op de projectwebsite voor de folder 

“zo houdt u uw woning koel”. Hier vindt u ook  

achtergrondinformatie en kunt u de nieuwsbrieven en het 

informatieboekje nalezen. www.portaal.nl/Gortestraat of 

via deze QR code.  

 

Vragen? 

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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