INFORMATIEBOEKJE

bij
sloop en nieuwbouw Haagweg-Noord
Portaal Leiden

Potgieterlaan 14-31
Nicolaas Beetsstraat 15 – 39, 24 - 54
De Genestetstraat 75 – 95 a, 118 – 122 a
Schimmelstraat 1 – 13 a, 2 - 26 a
Toussaintkade 1 - 25 a

april 2009
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2 Inleiding
Volgend jaar sloopt Portaal de woningen in uw straat en buurt, waaronder ook uw woning. Om u goed op
de hoogte te brengen van alles wat er de komende jaren gaat gebeuren, hebben wij dit informatieboekje
gemaakt. Hierin staat omschreven hoe wij de komende tijd te werk gaan, wat u van ons kunt verwachten, welk
soort woningen wij gaan bouwen, en hoe de planning er uit ziet.
Dit boekje is bedoeld als naslagwerk, om ook op een later moment te kunnen teruglezen wat er precies te
gebeuren staat. Het vervangt een eerder boekje, dat u in juni 2008 van ons ontving.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de BewonersCommissie Haagweg-Noord te bedanken voor hun
inspanningen. Deze hebben ertoe geleid dat wij een zorgvuldige afweging hebben gemaakt,
dat er goede afspraken liggen over rechten en plichten van bewoners en Portaal, en dat de kwaliteit van de
nieuwbouwwoningen groot is.
Wij zullen ons uiterste best doen waar te maken wat wij in dit informatieboekje schrijven.
Planning, plattegronden en impressies zijn nog onder voorbehoud, maar wel een goede inschatting van hoe wij
deze op dit moment zien.
Ik hoop u met dit boekje van voldoende informatie te voorzien. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van
alle ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, en nodigen wij u op een later tijdstip weer uit voor een
informatieavond met de laatste stand van zaken. Deze zal waarschijnlijk begin 2011 plaatsvinden. Uiteraard
kunt u ook in de tussentijd bij ons terecht, via 0800-PORTAAL (0800-7678225) of op het spreekuur van de
beheerder op de Potgieterlaan 31.
Dit boekje is een belangrijk naslagwerk voor u. Bewaart u het daarom goed en gebruikt u het om de
antwoorden op uw vragen op te zoeken.

April 2009,
Christoffel Klap
directeur Portaal Leiden

3 Terugblik
De matige technische toestand van de woningen in het complex Nicolaas Beetsstraat en omgeving is al enige
tijd bekend. Oorspronkelijk had Portaal het plan de woningen te renoveren. Hoe verder wij de woningen
echter onderzochten, hoe meer problemen wij tegen kwamen. Uiteindelijk besloten wij in juni 2007 om naast
renovatie ook sloop en nieuwbouw te overwegen. Van september 2007 t/m mei 2008 hebben wij, samen met
de BewonersCommissie, onderzoek gedaan naar beide scenario’s. In mei 2008 is in goed overleg besloten tot
sloop van de woningen over te gaan, omdat renovatie technisch en financieel niet haalbaar was.
Tegelijkertijd zijn er met de BewonersCommissie vergaande afspraken gemaakt over rechten en plichten van
huurders en van Portaal. We hebben toen afgesproken dat onder die voorwaarden de BewonersCommissie
akkoord zou gaan met sloop en nieuwbouw.
Vanaf dat moment is er met de BewonersCommissie hard gewerkt aan het maken van nieuwbouwplannen.
Uiteindelijk heeft dat geleid tot de plannen die nu voor u liggen, en die wij in dit boekje presenteren.
Met dit informatieboekje brengen wij u op de hoogte van alles wat van belang is bij de sloop en nieuwbouw
van uw wijk en woning, en bij uw vertrek en eventuele terugkeer. Dit boekje is gepubliceerd naar aanleiding
van de informatieavond in april 2009, en bevat dezelfde informatie die op de avond zelf wordt verstrekt. Zo
zorgen wij ervoor dat iedereen over dezelfde informatie beschikt.
Bewaart u dit boekje goed, zodat u er op een later tijdstip nog zaken in kunt nalezen.
Wij blijven u op de hoogte houden van voortgang en ontwikkelingen in onze nieuwsbrieven. Op het moment
dat daar aanleiding toe is (bij de start van het verhuurtraject) nodigen wij u begin 2011 opnieuw uit voor een
informatieavond, waar wij u de meest actuele informatie verstrekken.

4 Nieuwbouwplan
4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we in op de nieuwbouwplannen voor de wijk. We behandelen de wijkplattegrond,
de woningtypes en –plattegronden, en de bijbehorende huurprijzen. Alle prijzen zijn prijspeil april 2009. Dit
betekent dat de prijzen in de tijd tot aan oplevering van de woningen nog zullen stijgen volgens de normen
van het ministerie van VROM. Meestal is dit het inflatiepercentage. Ten tijde van de definitieve aanbieding
kunnen de prijzen dus afwijken van wat in dit boekje staat.
Ook vindt u in dit hoofdstuk informatie over de keuzes en opties die u bij de nieuwe woningen krijgt. Verder
gaan we in op de koopwoningen die we zullen bouwen.

4.2

Wijkplattegrond

Bij de bouw van de nieuwe wijk gaan we uit van het huidige stratenpatroon. Dit betekent dat de bestaande
straten worden gehandhaafd. Op een aantal plekken wordt de gevel wel iets verplaatst, straten kunnen
daardoor iets breder of juist smaller worden dan ze nu zijn.
Op de tekening op de volgende pagina kunt u bovendien zien dat er geen woningen aan de oneven (noord)
zijde van de Schimmelstraat worden gebouwd. Deze maken plaats voor extra woningen aan de Nicolaas
Beetsstraat en de De Genestetstraat.
Verder ziet u ook dat we een pleintje maken tussen de Nicolaas Beetsstraat en de Potgieterlaan. Met
dit pleintje brengen we wat extra ruimte in de wijk. De inrichting van dit pleintje bespreken we met de
BewonersCommissie, en nemen we mee in de bouw. We zorgen er voor dat deze ruimte prettig is ingericht,
uitnodigt om te spelen en te ontmoeten, maar niet geschikt is om doorheen te fietsen of te hangen.
Op de hoek van de Toussaintkade en de Potgieterlaan komt een appartementencomplex van 3
verdiepingen. Dit gebouw past qua bouwstijl en uitstraling goed in de wijk, en zorgt ervoor dat een aantal
levensloopbestendige woningen wordt toegevoegd, zodat ook ouderen langere tijd in de wijk kunnen blijven
wonen. Bovendien bouwen we hier 2 volledig rolstoelgeschikte woningen. In paragraaf 3.3.4 vindt u meer
informatie over de appartementen.

Tekening onder voorbehoud, hier zijn geen rechten aan te ontlenen.

De architectuur van de woningen past goed in de wijk: er komen veel pannendaken, rode baksteen en mooie
accenten. Hieronder vindt u een aantal impressies van de wijk zoals deze er uit gaat zien.

4.3

Woningtypes (plattegronden, impressies, huurprijzen)

De nieuwe wijk omvat 4 verschillende woningtypes, met op de hoeken van de blokken een aantal afwijkende
woningen. In deze paragraaf laten we per woningtype zien welke plattegronden, aanzichten en prijzen de
verschillende types hebben. In totaal bouwen we 78 eengezinswoningen en 25 appartementen, met diverse
oppervlaktes en huurprijzen. In onderstaand plaatje is te zien waar de verschillende typen zich bevinden.
Als zich tijdens de bouw onverhoopt toch wijzigingen in ontwerp of indeling voordoen, bespreken we dit eerst
met de BewonersCommissie, en houden we ook u op de hoogte.
We bouwen in dit plan:
56 eengezinswoningen met 2 verdiepingen
14 eengezinswoningen met 3 verdiepingen
8 eengezinswoningen breed
25 appartementen
In onderstaande plattegrond staan de verschillende woningtypes met kleuren aangegeven.

Tekening onder voorbehoud, hier zijn geen rechten aan te ontlenen.

Huurprijzen
Portaal wil alle nieuwe huurwoningen in de sociale sector verhuren. Dit betekent dat de huren van de
woningen onder de huurtoeslaggrens van € 632,- zullen liggen, en dat u huurtoeslag kunt ontvangen als u
daar recht op heeft.
In vergelijking met uw huidige woning zal de nieuwbouw waarschijnlijk duurder zijn. U kunt echter wel
huurtoeslag blijven ontvangen. Dit geldt zowel voor de eengezinswoningen als de appartementen. We raden
u aan hierover te overleggen met de woonadviseur van Portaal, omdat dit mogelijk niet voor iedereen geldt.
Samen kunnen we dan bekijken welke woningen voor u het meest geschikt zijn, zodat uw woonlasten
betaalbaar blijven.
Door de zeer goede isolatie en installaties zullen uw energielasten bovendien sterk dalen, uiteraard afhankelijk
van uw eigen gebruik.
Huurders van de huidige woningen die in de wijk terugkeren, krijgen verder een korting van 10% op de huur,
zoals afgesproken met de BewonersCommissie. Op deze manier zorgen we ervoor dat de stijging van de
woonlasten beperkt blijft.

4.3.1 Eengezinswoning 2 verdiepingen
Deze eengezinswoningen hebben 2 verdiepingen en een oppervlakte van ongeveer 100 m2. De woningen
hebben een grote woonkamer met open keuken op de begane grond. Op de eerste verdieping bevinden zich 3
slaapkamers, de badkamer en een berging. In de tuin staat uiteraard een schuur.
We bouwen 56 woningen van dit type. Deze woningen staan aan de Potgieterlaan, de Nicolaas Beetsstraat,
de Schimmelstraat en de De Genestetstraat. Enkele van deze woningen aan de De Genestetstraat worden
verkocht.
De huurprijs van deze woningen zal rond de € 590,- per maand liggen. Voor terugkeerders geldt een korting
van 10%. De hoekwoningen hebben afwijkende plattegronden, en zullen ook een iets afwijkende huur krijgen.

Tekening onder voorbehoud,
hier zijn geen rechten aan te ontlenen.

4.3.2 Eengezinswoning 3 verdiepingen
Deze woningen hebben 3 verdiepingen, en meten 120 m2. De woningen hebben een grote woonkamer met
open keuken op de begane grond. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers, de badkamer en een
berging. Op de 2e verdieping bevindt zich een open zolder, die tegen meerprijs afgesloten kan worden, zodat
een extra kamer en berging ontstaan. In de tuin staat uiteraard een schuur, die via een achterom te bereiken is.
We bouwen 14 woningen van dit type, aan de Potgieterlaan en de Toussaintkade. Enkele van deze woningen
aan de Toussaintkade worden verkocht.
De huurprijs van deze woning zal rond de € 630,- per maand liggen. Terugkeerders krijgen 10% korting.
De hoekwoningen hebben afwijkende plattegronden, en zullen ook een iets afwijkende huur krijgen.

Tekening onder voorbehoud,
hier zijn geen rechten aan te ontlenen.

4.3.3 Eengezinswoning breed
Deze woningen meten 115 m2,
en hebben 2 verdiepingen. Deze
woningen zijn erg breed, maar
minder diep. Hierdoor ontstaan
bijzondere plattegronden, met
een grote keuken en een ruime
woonkamer. Op de eerste
verdieping bevinden zich 3
slaapkamers, de badkamer en
een berging. Ook de tuin is breed
en ondiep. In de tuin staat een
schuur, die via een achterom is te
bereiken.
We bouwen 8 van deze
woningen, aan de Nicolaas
Beetsstraat.
De huurprijs van deze woning zal
rond de € 630,- per maand
liggen. Voor terugkeerders geldt
een korting van 10%.
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Tekening onder voorbehoud, hier zijn geen rechten aan te ontlenen.

4.3.4 Appartement
We bouwen 25 appartementen op de hoek van de Toussaintkade en de Potgieterlaan. Deze
appartementen zijn allemaal gelijkvloers en toegankelijk met een lift. Er zijn 2 typen appartementen:
met een woonkamer in de lengte of in de breedte. Beide typen bevinden zich verspreid door het
appartementencomplex. Alle appartementen hebben een open keuken en 2 slaapkamers.
De appartementen op de begane grond krijgen een voordeur aan de straat en een tuin met een schuur.
De appartementen op de 1e en 2e verdieping krijgen een centrale entree met lift en bergingen. De
galerijen zijn zonder obstakels toegankelijk. Deze appartementen krijgen uiteraard ook een buitenruimte,
op het zuiden of het oosten. Twee appartementen worden speciaal geschikt gemaakt voor mensen in
een rolstoel. Deze appartementen worden gericht verhuurd aan mensen die dat nodig hebben.
De huurprijs van de appartementen zal rond de
€ 550,- per maand liggen. Terugkeerders krijgen
hier 10% korting op. Daarnaast betaalt u bij
appartementen servicekosten voor o.a. elektra,
schoonmaak algemene ruimtes en aanbieden
afval. Deze bedragen ongeveer € 40,- per maand
.

Tekening onder voorbehoud,
hier zijn geen rechten aan te ontlenen.
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4.4

Opties

Portaal biedt de huurders van de nieuwe woningen een groot aantal opties om de woningen naar eigen smaak
in te richten. Sommige van deze opties kunt u kosteloos laten aanbrengen. Voor andere opties betaalt u een
meerprijs, die u van tevoren met Portaal afrekent.
In de keuken kunt u kiezen uit verschillende kleuren wandtegels. Ook de aanrechtkasten kunt u naar eigen
smaak kiezen. Wij bieden u tevens de mogelijkheid om (tegen meerprijs) de keuken verder naar uw smaak
te laten inrichten. Zo kunt u kiezen uit extra kastjes en inbouwapparatuur. De keuken kan bij de meeste
eengezinswoningen tegen de buitengevel geplaatst worden indien u dat wenst. U kunt de keuken ook laten
vervallen, zodat u een eigen keuken kunt plaatsen. Hiervoor krijgt u een kleine korting.
In de badkamer heeft u de keuze uit verschillende kleuren wandtegels. Daarnaast kunt u (tegen meerprijs) een
verhoogd toilet, een tweede toilet of een ligbad laten aanbrengen.
In enkele woningtypes kunt u een extra wand laten plaatsen, waardoor een extra kamer ontstaat.
Wanneer we de woningen gaan verhuren, vanaf voorjaar 2011, nemen we met u de optielijst door.
Op dat moment maakt u de keuze welke opties u in uw woning aangebracht wilt hebben.
Dan kunt u ook direct zien welke kosten dit met zich meebrengt.

4.5

Koopwoningen

Portaal zal een deel van de woningen verkopen. Op dit moment gaan wij uit van tien koopwoningen, die zich
vooral bevinden in de blokken op de hoek van de Genestetstraat en de Toussaintkade. In het overzicht op de
volgende pagina ziet u om welke woningen het gaat.
De prijzen van de woningen liggen tussen € 250.000,- en € 325.000,-, afhankelijk van de grootte. Het gaat om
woningen van twee en drie verdiepingen, de plattegronden zijn vergelijkbaar met die van de huurwoningen.
Terugkeerders in de wijk krijgen voorrang bij aankoop van deze woningen. Op het moment dat de woningen in
de verkoop gaan, laten wij dat alle oud-huurders weten, zodat zij een woning kunnen kopen als ze dat willen.
Pas daarna zullen we de woningen via een makelaar verkopen. Dit gebeurt waarschijnlijk in het voorjaar van
2010, dus voordat we met de verhuur van de woningen starten.

Tekening onder voorbehoud, hier zijn geen rechten aan te ontlenen.
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5 Vervolgtraject en planning
5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven wij de planning zoals deze op dit moment, april 2009, van toepassing is. Deze
planning is onder voorbehoud en geeft een indicatie. Wel kan de planning u helpen een goed beeld te vormen
van wat er te gebeuren staat bij de sloop en nieuwbouw van uw woning. In onderstaande figuur is te zien
welke zaken wanneer spelen. De oplevering van de woningen staat gepland voor eind 2011. Uiteraard is dit
onder voorbehoud en afhankelijk van de voortgang van de verschillende trajecten. Wij houden u tussentijds op
de hoogte als hier wijzigingen in optreden.
Hieronder werken we de verschillende onderdelen verder uit.

5.2

Planning

Om overzicht te houden, beschrijven we de belangrijkste punten van de planning in kwartalen.
Op die manier is het voor u duidelijk wanneer welke zaken spelen, en wat er op de verschillende momenten
van u gevraagd wordt.

5.2.1 t/m augustus 2009
Op 31 maart 2009 heeft de gemeenteraad van de gemeente Leiden het sloopbesluit van Burgemeesters en
Wethouders geaccordeerd. Dit betekent dat u vanaf dat moment nog een jaar de tijd heeft een nieuwe woning
te vinden.
In april houden we de informatieavond die als basis voor dit boekje dient. Op dat moment zijn de plannen in
een vergevorderd stadium, en kunnen we u veel informatie meegeven.
In deze periode verhuizen bewoners met een stadsvernieuwingsurgentie naar elders. De woningen worden nog
tijdelijk verhuurd aan studenten of bewoond via Ad Hoc.
Met de BewonersCommissie maken we de eerste voorbereidingen voor het afscheid van de wijk.

5.2.2 september - december 2009
Wij willen alle woningen bewoond houden tot het eind van 2009.
Vanaf september worden leegkomende woningen niet meer tijdelijk verhuurd, maar bewoond door antikraakbewoners. Het beheer zal om die reden geïntensiveerd worden. De overige woningen blijven wel
bewoond door studenten.
In deze periode wordt u door onze woonadviseur benaderd met de vraag wat uw plannen zijn. Het is
verstandig tijdig te verhuizen, om zo ruim de keus te hebben voor de woning die u uiteindelijk huurt. Als u
hulp nodig heeft, krijgt u deze van de woonadviseur of beheerder. Later in deze periode krijgt u een woning
aangeboden door Portaal. Dan begint de tijd te dringen om echt te verhuizen.
Ook gaan we in deze periode aan de slag met de voorbereidingen voor het afscheid van de wijk. We doen dit
door middel van onderzoek naar de historie van de wijk, met oude verhalen, illustere buurtbewoners, oude
foto’s, die een terugblik op de ruim tachtigjarige historie van de wijk geven. Uiteindelijk moet dit in het voorjaar
van 2010 resulteren in een mooi overzicht van hoe de wijk was en hoe er gewoond en geleefd werd.
Achter de schermen gaat Portaal in gesprek met de aannemers voor sloop en nieuwbouw, om alles op elkaar af
te stemmen.
Aan het eind van 2009 worden alle contracten opgezegd. Als u dan nog niet verhuisd bent, gaan voor u de
laatste maanden in. U heeft dan nog slechts kort de tijd om te verhuizen.

5.2.3 januari - maart 2010
Dit is de laatste periode van de oude wijk. Alle oude huurders moeten in deze periode verhuizen. Ook de
woningen van de tijdelijke huurders en kraakwachten worden in deze periode ontruimd. De woningen worden
onklaar gemaakt en afgesloten met ijzeren platen. Dit om ongewenst gebruik te voorkomen.
Het beheer door Portaal zal deze periode geïntensiveerd worden. Zaken als toezicht en afvalverwerking staan
op dit moment hoog op de agenda.
Aan het eind van het eerste kwartaal zal het moment van afscheid plaatsvinden. Hoe dit er precies komt uit te
zien is nu nog niet bekend, hier wordt in de tweede helft van 2009 hard aan gewerkt, uiteraard samen met de
BewonersCommissie.
In deze periode informeren we ook de omwonenden over wat er komen gaat.

5.2.4 april 2010 – maart 2011
Vanaf april 2010 slopen we de oude woningen. Binnen afzienbare tijd zal de aannemer daarna beginnen met
de bouw van de nieuwe woningen. Het bouwterrein wordt afgesloten, de wijk wordt ontoegankelijk voor het
publiek.
De koopwoningen worden in deze periode in de verkoop gezet.
In deze periode is er weinig nieuws te vertellen. Wel zullen we op de hoogte houden van de voortgang van de
bouw. U woont op dat moment elders.

5.2.5 april - augustus 2011
Vanaf april 2011 zullen we starten met het verhuurtraject voor de nieuwe woningen. Als u een
terugkeergarantie heeft, benaderen wij u met informatie over de nieuwe woningen, en doen u een aanbieding.
Via de afgesproken volgordebepaling worden de woningen in de nieuwe wijk verhuurd aan terugkeerders.
Pas daarna worden de overige woningen verhuurd via Woonzicht.nl.
Met alle nieuwe huurders wordt een uitgebreid optietraject doorlopen. Sommige opties zijn kosteloos, andere
opties rekent u direct met ons af.
Uiteraard gaat de bouw ondertussen verder.

5.2.6 september - december 2011
In deze periode werken we richting oplevering van de nieuwe woningen. Wij houden u op de hoogte van de
verwachte opleverdatum, en laten u tijdig weten wanneer deze precies wordt vastgesteld. Op dit moment
verwachten wij de woningen eind 2011 op te kunnen leveren, uiteraard afhankelijk van de voortgang van de
verschillende deelprojecten.
Als de woningen gereed zijn, nodigen wij u uit om de sleutels in ontvangst te nemen. Vanaf dat moment bent
u regulier huurder van de nieuwe woning, en eindigt dit intensieve traject. Uiteraard zorgen we nog wel voor
nazorg bij de oplevering.

6 Sociaal statuut bij herstructurering
6.1

Inleiding

Woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen in Leiden hebben het Sociaal Statuut afgesloten.
Hierin staan de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder bij sloop en nieuwbouw van
woningen. Het Sociaal Statuut regelt allerlei zaken die ook voor u van belang zijn.
Daarnaast hebben Portaal en de BewonersCommissie in uw buurt een aantal aanvullende afspraken gemaakt.
Beide zaken zetten wij hier op een rij.

6.2

Sociaal Statuut

6.2.1 Stadsvernieuwingsurgentie
In het Sociaal Statuut is afgesproken dat huurders bij sloop van hun woning recht hebben op een
stadsvernieuwingsurgentie. Hiermee krijgen zij voorrang bij Woonzicht.nl op vergelijkbare woningen elders
in de stad. Op deze manier kunnen huurders van wie de woning gesloopt wordt, op een goede manier een
nieuwe woning naar hun zin zoeken.
Uw urgentie is maximaal geldig tot de datum dat Portaal de woningen gaat slopen. Wij verwachten dat dit
begin april 2010 is. Zorgt u er dus voor dat u ruim voor die tijd een andere woning heeft. Als u hulp nodig
heeft, kunnen wij die uiteraard bieden. In het laatste half jaar voor de sloop zullen wij u bovendien een woning
aanbieden. Deze kunt u dan nog eenmalig weigeren, maar daarna dient u ons aanbod te accepteren. Het is
dus van belang dat u voor die tijd zelf een woning gevonden heeft, om zo de woning van uw voorkeur te
kunnen betrekken.
U kunt met uw stadsvernieuwingsurgentie reageren op alle woningen binnen uw zoekprofiel in Leiden,
maar ook in alle andere gemeenten in de regio Holland Rijnland (Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude). Door de
stadsvernieuwingsurgentie komt u bovenaan de lijst te staan, en wordt u uitgenodigd voor een bezichtiging.
Als u de woning toch niet wilt, heeft dit geen invloed op uw urgentie. U kunt dus rustig een aantal woningen
bekijken, tot u de woning van uw voorkeur gevonden heeft. Onze beheerder kan u hierbij helpen. Het is
verstandig hier tijdig mee te beginnen, zodat u nog voldoende tijd en keuze heeft een woning naar wens te
vinden.

6.2.2 Vergoedingen
Bij gedwongen verhuizing wegens sloop kunnen huurders rekenen op een aantal vergoedingen van hun
verhuurder.
Bij verhuizing ontvangt u een verhuiskostenvergoeding van € 5.194,- (prijspeil maart 2009). Deze vergoeding
wordt jaarlijks met inflatie verhoogd. Hiervan ontvangt u € 4.000,- bij opzegging van de woning, het restant

ontvangt u bij de eindinspectie. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de verhuiskosten die u
moet maken. Hierbij gaat het om verhuizing en om inrichting van de nieuwe woning.
Om extra kosten te voorkomen ontvangt u bij verhuizing de laatste maand huur retour. Zo zorgen we ervoor
dat u geen dubbele huur heeft. De huur dient u wel gewoon te betalen, maar deze krijgt u terug bij de
eindinspectie van uw woning als de woning zich in goede staat bevindt.
Daarnaast betaalt Portaal uw inschrijving bij Woonzicht.nl. Als u toch een rekening van Woonzicht.nl krijgt,
kunt u deze bij Portaal declareren.
Ook kunt u voor sommige zelf aangebrachte voorzieningen een vergoeding krijgen. Hiervoor geldt de
dagwaarde die Portaal hier aan toekent. Een en ander wordt beoordeeld door de woonadviseur van Portaal die
uw woning inspecteert. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een keuken of badkamer, of om voorzieningen voor
gehandicapten.

6.2.3 Huurverhoging
In het Sociaal Statuut is verder afgesproken dat Portaal uw huidige woning bij de jaarlijkse huurverhoging in juli
geen huurverhoging berekent. Dit hebben wij in 2007 en 2008 al niet meer gedaan.
Ook in 2009 zult u dus geen huurverhoging ontvangen.
Overigens worden de huurprijzen van de nieuwe woningen wel tussentijds verhoogd, met het
inflatiepercentage zoals door het ministerie van VROM vastgesteld. De prijzen in dit boekje zijn de prijzen per
maart 2009, tegen de tijd van oplevering kunnen deze dus gestegen zijn.

6.2.4 Huurgewenning
Met huurgewenning kunt u, als u geen huursubsidie ontvangt maar wel een beperkt inkomen heeft, in
aanmerking komen als het verschil in huur tussen uw oude en nieuwe woning erg groot is. De regels hiervoor
zijn omschreven in het Sociaal Statuut. Wij kunnen voor uw persoonlijke situatie een voorbeeld maken hoe dit
zal gaan. Hierover kunt u contact opnemen met de woonadviseur of beheerder in de wijk.

6.2.5 Informatie
Portaal zal de (oud-)huurders alle informatie verstrekken die nodig is om op de hoogte te blijven
van de vorderingen, van nieuwe informatie en van ontwikkelingen. Dit doen we in overleg met de
BewonersCommissie middels een nieuwsbrief, die elke paar maanden of bij nieuwe informatie verschijnt. Op
die manier houden we u op de hoogte van de voortgang en van de opleverdatum.
Ook dit informatieboekje is om die reden gemaakt. Bewaart u dit boekje dan ook goed, zodat u er op een later
tijdstip nog een keer in kunt kijken om iets na te zoeken.
Voor het verhuurtraject van de nieuwe woningen zullen wij u eveneens tijdig en zorgvuldig informeren. Op het
moment dat wij de woningen gaan verhuren, nemen wij begin 2011 contact met u op.

6.3

Aanvullende afspraken tussen Portaal en de BewonersCommissie

6.3.1 Terugkeergarantie
Portaal en BewonersCommissie hebben gezamenlijk bij de regio Holland Rijnland gevraagd de bewoners die
nu in de wijk wonen de mogelijkheid te bieden terug te keren in de nieuwbouwwoningen. Deze toestemming
hebben we gekregen. Dit betekent dat u, als u terugkeergarantie heeft ontvangen, bij verhuur van de
nieuwbouw de eerste keus heeft uit de woningen die Portaal bouwt. Pas nadat alle (oud-)bewoners die willen
terugkeren een keuze voor een woning hebben gemaakt, zullen de resterende woningen via Woonzicht.nl aan
andere woningzoekenden worden aangeboden.
De terugkeergarantie geldt voor alle woningtypen: bewoners van een boven- of benedenwoning kunnen ook
in een eengezinswoning terugkeren, bewoners van een eengezinswoning kunnen ook in een appartement
terugkeren. Of u deze toegewezen krijgt hangt af van de woonduur op uw plek in de wijk, woonduur in de
straat en daarna woonduur in de wijk.
Alle (oud-)bewoners die dat willen hebben inmiddels een schriftelijke garantie van de directeur van Portaal
ontvangen dat zij recht hebben op terugkeer en dat zij persoonlijk benaderd zullen worden als de nieuwe
woningen worden aangeboden.
Wij zullen u in het voorjaar van 2011 benaderen om een woning te huren. Op dat moment heeft u nog 2
maanden de tijd om te beslissen of u een woning wilt huren, en naar welke woning uw voorkeur uitgaat. Bij de
verhuring van de woningen geldt de volgorde van terugkeer zoals afgesproken met de BewonersCommissie.

6.3.2 Volgordebepaling bij terugkeer in de wijk
In overleg met de BewonersCommissie hebben wij ervoor gekozen bij het bepalen van de volgorde uit te gaan
van de huidige situatie en de tijd dat u in de buurt woont. Dit betekent dat eerst de persoon die op dezelfde
plek woont, dan de persoon die het langst in de straat woont, dan de rest van de straat, dan de persoon die
het langst elders in het complex woont, dan de rest van de bewoners de keuze voor een woning kan maken.
U kunt er hiermee voor kiezen terug te komen op de plek van uw oude woning, of te proberen een woning
elders in de buurt te huren.
Dit betekent ook dat u, als u dat wilt, naast uw huidige buren zou kunnen gaan wonen in de nieuwbouw.
Voor de huurders van woningen waar geen nieuwbouw wordt gemaakt, zoeken we een passende oplossing.
Dit traject gaat van start op het moment dat we de woningen gaan verhuren, vanaf april 2011.

6.3.3 Huurkorting
Portaal geeft een huurkorting van 10% aan de huidige huurders die terugkeren in de nieuwbouw. Hiermee
blijft de stijging van de woonlasten voor alle bewoners beperkt, en komt de nieuwe huur van de woningen
binnen de grenzen van de huursubsidie te liggen voor wie daar voor in aanmerking komt. U blijft in dat geval
ook in aanmerking komen voor huursubsidie. Laat u hierover tijdig informeren door de woonadviseur van

Portaal.
De korting geldt alleen bij terugkeer in de nieuwbouw in uw huidige buurt. Als u naar elders verhuist geldt
deze korting niet.

6.3.4 Aanvullende vergoeding
De eventuele tweede verhuizing terug naar de nieuwbouwwoning in de buurt neemt Portaal voor zijn
rekening. Dit houdt in dat we dozen verzorgen en de inboedel verhuizen. In- en uitpakken dient u zelf te doen.
Deze afspraak geldt alleen voor verhuizingen tot een afstand van maximaal 15 kilometer van Leiden.
U kunt er ook voor kiezen de verhuizing zelf te regelen. In dat geval kunt u de kosten die Portaal bespaart voor
deze verhuizing (ongeveer € 1.200,-) uit laten betalen.
Daarnaast zullen wij u de eerste 2 weken van de huurperiode niet in rekening brengen. U heeft dan de tijd om
uw woning in te richten, en uw oude woning tijdig op te zeggen.

6.3.5 Tijdelijke woning
Portaal zorgt niet voor tijdelijke woningen. Met uw stadsvernieuwingsurgentie heeft u voorrang op alle
woningen in Leiden die in uw zoekprofiel vallen. Op deze manier kunt u zelf de woning van uw voorkeur
uitzoeken. Let hierbij op wijk, grootte en huurprijs. Voor deze woning sluit u een normaal huurcontract af, ook
als u terug wilt keren in de nieuwbouw van Portaal in de wijk. Wij adviseren u dan ook goed rond te kijken
naar een woning waar u een goed gevoel bij heeft. Ook als u terugkeert naar de nieuwbouw zult u enkele
jaren in deze woning wonen. In dat geval kunt u ervoor kiezen de woning beperkt in te richten.
Wij gaan uit van sloop van de huidige woningen in april 2010. Zorgt u er dus voor dat u ruim voor die tijd
verhuisd bent.

6.3.6 Oplevering oude woning
De vrijgekomen woningen worden tot 6 maanden voor de sloop tijdelijk verhuurd. Hierbij krijgen studenten
voorrang. Daarna worden de woningen bewoond door kraakwachten via Ad Hoc. Dit houdt in dat de
woningen net als normaal netjes en schoon aan Portaal moeten worden opgeleverd. Indien de vloerbedekking
nog netjes is mag deze in overleg met de woonadviseur worden achtergelaten.

6.3.7 Hulp
Uiteraard willen wij u ook helpen bij het zoeken naar een nieuwe of tijdelijke woning. Hiervoor kunt u contact
opnemen met Dick Leugering en/of Gé Bijl, op het spreekuur aan de Potgieterlaan 31 of via 0800-PORTAAL
(0800-7678225). Indien nodig kunt u telefonisch een afspraak maken, dan komt één van hen bij u langs.
Vraag om hulp als u dat nodig heeft!

7 Onderhoud, beheer en leefbaarheid
7.1

Inleiding

Door de ingrijpende plannen in uw buurt is goed beheer hard nodig. Portaal wil daarmee de leefbaarheid
waarborgen. Bij dit beheer willen wij u ook graag betrekken. Hieronder leest u wat er allemaal gebeurt en
nodig is in uw wijk.

7.2

Onderhoud

Ondanks de sloopplannen van Portaal kunt u met reparatieverzoeken gewoon bij ons terecht. Via ons nummer
0800-PORTAAL (0800-7678225) kunt u uw reparatieverzoeken kenbaar maken. Voor kleine reparaties geldt
dat wij deze gewoon blijven uitvoeren. Voor omvangrijke reparaties geldt dat onze opzichter beoordeelt of de
benodigde actie in uw woning nog nuttig is, gezien de korte periode die de woning nog moet functioneren,
of dat er een andere oplossing gevonden kan worden.
Portaal overlegt regelmatig met de BewonersCommissie over de verzoeken die binnen zijn gekomen,
om zo een goed overzicht te houden van wat er speelt in de wijk.

7.3

Beheer

Het kantoor van onze beheerder Gé Bijl is gevestigd op de Potgieterlaan 31.
Gé houdt spreekuur op dinsdag van 09.30 tot 10.30 uur en op woensdag van 17.00 tot 18.00 uur.
Hier kunt u individuele vragen stellen maar ook zaken aangeven die in de wijk spelen of signalen doorgeven.
De beheerder ziet erop toe dat de wijk schoon en
veilig blijft. Waar nodig heeft hij contact met de
partners in de wijk, gemeente, politie en
collega-corporaties.

7.4

Leefbaarheid

De bewonerscommissie en Portaal houden zich ook bezig met de leefbaarheid van de buurt. Hierbij gaat het
over verkeer, schoonmaak, vuilnis, veiligheid etc. Ook is er een overleg tussen alle samenwerkingspartners zoals
de gemeente, Leiden Buitengewoon Veilig, de Sleutels van Zijl en van Vliet, de politie, het welzijnswerk en
Portaal om regelmatig Haagweg Noord met elkaar te bespreken en signalen uit te wisselen. Zo houden we met
elkaar de wijk leefbaar.
Met name de laatste maanden voor de sloop is de leefbaarheid in de buurt een belangrijk aandachtspunt. Wij
streven ernaar de woningen tot op het laatst bewoond te houden. Toch zult u er rekening mee moeten houden
dat de wijk er in die laatste maanden niet aantrekkelijker op wordt.

7.5

Tijdelijke bewoning

Woningen die leegkomen, verhuren we met een tijdelijk contract. Dit om de buurt bewoond en leefbaar te
houden. Studenten krijgen hierbij voorrang. Met de tijdelijke bewoners maken we afspraken over hoe zich te
gedragen en dergelijke. Zij zijn hier dan ook op aan te spreken door Portaal en de bewoners.
Ook de beheerder is beschikbaar voor klachten of opmerkingen hierover.
Vanaf september 2009 worden woningen waarvan de huurders verhuizen niet meer verhuurd, maar wel
anti-kraak bewoond. Deze bewoners weten dan dat de periode van bewoning slechts van korte duur is.
De overige tijdelijke huurders kunnen wel gewoon tot januari in de woningen blijven wonen.
Met deze tijdelijke bewoning houden we buurt tot op het laatste moment bewoond en leefbaar.
De laatste maanden voor de sloop zullen ook deze tijdelijke bewoners vertrekken. Vanaf dat moment zal
Portaal de woningen met platen dichtzetten, en de woningen onbewoonbaar maken, om zo ongewenst
gebruik te voorkomen. In deze periode zijn zaken als afvalverwerking, toezicht en goede planning van groot
belang. Deze zullen wij dan ook goed regelen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

7.6

Begeleiding en informatie

7.6.1 Begeleiding
Als u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een nieuwe woning, kunt u terecht op het spreekuur van de
beheerder Gé Bijl aan de Potgieterlaan 31. Hier staat ook een computer met internetverbinding die u kunt
gebruiken om op Woonzicht.nl op woningen te reageren.
Ook voor alle andere vragen kunt u terecht bij beheerder Gé Bijl aan de Potgieterlaan 31, of op ons
telefoonnummer 0800-PORTAAL (0800-7678225).

7.6.2 Informatie
Voor vragen en informatie kunt u altijd terecht op het spreekuur van de beheerder, of op ons telefoonnummer
0800-PORTAAL (0800-7678225). Bewaart u dit boekje goed, zodat u alles op een later tijdstip rustig kunt
nalezen. Wij houden u in onze nieuwsbrieven op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen in dit project.
Als u de wijk uit verhuist met terugkeergarantie sturen wij de nieuwsbrieven naar uw nieuwe adres.
Ook op onze website, www.portaal.nl/haagweg, vindt u meer informatie.
Alle nieuwsbrieven zijn hier ook na te lezen.
Voor meer informatie over Woonzicht.nl kunt u terecht bij Portaal, of op de website www.woonzicht.nl.
Mocht u klachten over het functioneren van Woonzicht.nl hebben, dan kunt u zich wenden tot:
Holland Rijnland, t.a.v. het Dagelijks Bestuur, Postbus 558, 2300 AN Leiden.

7.7

BewonersCommissie

De BewonersCommissie behartigt ook uw belangen bij de sloop en nieuwbouw van de wijk. Ook tijdens de
sloop en bouw zullen Portaal en BewonersCommissie in overleg blijven, om te zorgen dat alles verloopt zoals
gewenst. Als u mee wilt praten of denken met de BewonersCommissie kunt u contact met opnemen met de
voorzitter van de BewonersCommissie, Gert-Jan van Pelt.
Gert-Jan van Pelt woont op Toussaintkade 3A. Hij staat u graag te woord voor meer informatie. Ook met
allerhande klachten en opmerkingen kunt u bij hem terecht.
Verder wijzen wij u op de website van de wijk: www.haagwegkwartier.nl.

Portaal Leiden
Postbus 375
3900 AJ Veenendaal
Bezoekadres:
3e Binnenvestgracht 23
Leiden
T 0800 - PORTAAL (0800 - 767 82 25)
I www.portaal.nl
E info@portaal.nl

