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Renovatie, sociaal plan en instemmen 
Mail verstuurd aan de bewoners van toren 2, 6 en 7 

 
Beste bewoner,  
 
De voorbereiding voor de renovatie van het Flanorpad is in volle gang. In deze mailing delen 
we informatie die voor jou van toepassing is. 
 
Onderteken het sociaal plan voor 6 januari 2023. 
In de laatste nieuwsbrief van dit jaar doen wij de laatste oproep om te tekenen voor het 
sociaal plan, als je dat nog niet hebt gedaan. Momenteel hebben onvoldoende bewoners 
ingestemd. Als dit zo blijft zal een rechter moeten beoordelen of het renovatieplan redelijk is. 
DUWO wil dit uiteraard voorkomen. Dat kan alleen als 70% van de bewoners het sociaal 
plan goedkeurt. Hierbij daarom de laatste oproep om middels een Whatsapp bericht 06-
52463927 goedkeuring te geven. Vermeld hierbij het volgende: “Ik stem in met het 
renovatieplan van het Flanorpad zoals dat is verwoord in het sociaal plan dat ik ontving op 1 
augustus 2022 ”. Vermeld ook je voornaam, achternaam en adres. Vind je het prettiger om 
goedkeuring middels een contactformulier toe te sturen? Dan kan dat ook met dezelfde tekst.  
De verhuizingen 
In januari verhuizen de bewoners van toren 4 naar hun tijdelijke adres in de binnenstad van 
Leiden. Na 6,5 maand keren ze terug naar de gerenoveerde toren. In toren 4 hebben we het 
inmiddels voor elkaar om twee groepen leeg te krijgen, zodanig dat bewoners van toren 2 
niet ingestemd hoeven te worden. Ze hebben de garantie dat ze als groep bij elkaar blijven. 
Ben je bewoner van toren 2, dan verhuis je in het laatste kwartaal van 2023 naar toren 4. 
Vervolgens verhuist iedereen van toren naar toren, toren 6 verhuist naar toren 2 als die klaar 
is. Toren 7 verhuist naar toren 6.  
Instemmen; reistijdencriterium vervalt 
DUWO geeft toestemming om bewoners met een tijdelijk contract te zijner tijd in te stemmen. 
Zij hoeven niet te voldoen aan het reistijdencriterium dat aan het begin van ieder studiejaar 
geldt. Ze moeten wel student zijn. Voordat het zover is, zullen we voor bewoners met een 
leegstandscontract de huur opzeggen. Dat gebeurt begin volgend jaar voor het eerst voor 
toren 4. 
Samen voorkomen we geluidsoverlast 
Om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen zal DUWO na de renovatie 
geluiddempende schuttingen met kokosvezel op het terrein plaatsen. Ook kijken we of er 
verder nog andere aanpassingen aan het terrein nodig zijn, zoals het toevoegen van extra 
begroeiing. Uiteindelijk hebben deze technieken alleen effect als jij als bewoner zelf ook je 
meewerkt om overlast te voorkomen. In Nederland is het gebruikelijk dat iedereen na 22.00 
uur het rustig aan doet en geen overlast geeft. We gaan ervan uit dat je dit ook belangrijk 
vindt en daar ook naar handelt.  
 
We hopen je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nu wensen we jullie alvast een 
mooi 2023!    

 


