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

Gorte- en Haverstraat in Leiden. In deze 17e nieuwsbrief informeren we u over 

de planning en het afronden van de werkzaamheden. 

 

Werkzaamheden 

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

in augustus en september aan:  

• Afronden opleverpunten 

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

• Schilderwerk 

• Lichtkoepels 

• Metselwerk kopgevels 

• 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).  

• Nakijken hang- en sluitwerk van ramen en deuren van woningen en 
bergingen.  

• Er komt een afvalcontainer te staan voor bouwafval van VIOS.  

 

Isoleren bergingen 

We vragen u uw berging leeg te maken voor het isoleren. U kunt dan gebruik 

maken van een wisselberging. Raymond informeert u over de precieze datum 

van uw berging. Daarnaast komt er nieuw hekwerk en de vloer van de gang 

krijgt een coating. 

 

Poffertjeskraam 

Op 13 september komt er een poffertjeskraam van 15:00 – 17:30u. U bent van 

harte welkom om langs te komen op het pleintje bij de Gortestraat! Het 

projectteam van Portaal en VIOS is ook aanwezig. 

 

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.  
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Uitvoerder  

Raymond Arends 
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Nieuwsbrief #17 

Werkzaamheden Gortestraat & 
Haverstraat 

 
 



 

2 van 2 

Nieuwsbrief Portaal 

www.portaal.nl 

 

 

 

Planning* 

Datum 2022  

t/m september Werkzaamheden 

13 september Poffertjeskraam 

1 november Ingang huurverhoging 

* 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. 

 

Vergoedingen 

Alle vergoedingen zijn overgemaakt. Heeft u hier nog een vraag over, stel deze 

dan gerust aan Patricia Bleij of Floor Hendriks.  

 

Regenton 

Wilt u graag een regenton aan de regenpijp om regenwater op te vangen? 

Stuur dan een e-mail naar info@portaal.nl tav Henny Hart. Hij kan kijken of uw 

regenpijp hiervoor geschikt is en er gratis één voor u regelen.  
 

Ventilatie 

Laat uw mechanische ventilatie altijd aan en uw roosters 

open. Omdat uw woning nu goed geïsoleerd is, gaten en 

kieren dicht zijn, is er geen natuurlijke ventilatie meer. 

Gezonde frisse lucht in uw woning is belangrijk voor uw 

gezondheid en in de winter wordt de woning zuiniger te 

verwarmen.  

 

Alleen bij het nood alarm ‘sluit deuren en ramen’ mag u de ventilatie uit zetten 

en de roosters sluiten. Heeft u hier vragen over? Stel deze gerust.  

 

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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