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Nieuwsbrief Toren 4  

 

 
 
Beste bewoners,  
 
De voorbereidingen voor de renovatie van het Flanorpad zijn in volle gang. Jouw woontoren 
met huisnummer 4, wordt in de eerste helft van 2023 daadwerkelijk aangepakt. In deze 
mailing delen we informatie die voor jou van toepassing is. 
 
INSTEMMEN; REISTIJDENCRITERIUM VERVALT 
Tijdens de bewoning aan de Papengracht is het niet mogelijk mensen in te stemmen. 
DUWO geeft toestemming om bewoners met een tijdelijk contract na terugkeer aan het 
Flanorpad 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 het contract opzeggen. De brief hierover wordt 
begin volgend jaar verstuurd voor deze tijdelijke bewoners van toren 4. 
 
VOOR BEWONERS MET EEN CAMPUSCONTRACT 
 
Verhuizingen 
Je verhuist in januari naar je tijdelijke adres aan de Papengracht 17 in de binnenstad van 
Leiden. Na 6,5 maand keer je terug naar het Flanorpad. In toren 4 hebben we het inmiddels 
voor elkaar om twee groepen leeg te krijgen, zodanig dat bewoners van toren 2 niet hoeven 
worden ingestemd door jullie en zij de garantie hebben dat ze als groep bij elkaar kunnen 
blijven. Bewoners van toren 2 verhuizen 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. 
De verhuisdatum naar de Papengracht komt dichterbij, vanaf 23 januari tot en met 5 februari 
kunnen jullie verhuizen.  
De woonruimtes geveegd en leeg achterlaten  
Er wordt van je verwacht dat je woonruimtes aan het Flanorpad geveegd en leeg achterlaat. 
Dat geldt ook voor de gemeenschappelijke ruimtes zoals keuken en sanitair. DUWO zet een 
vuilcontainer zo dicht mogelijk bij de toren, waar jullie je overbodige spullen in kunnen 
deponeren. Het is toegestaan om spullen achter te laten voor de bewoners met een 
leegstandscontract. Voor deze bewoners wil ik wel opmerken: wil je die spullen niet hebben, 
dring dan aan op het verwijderen ervan door de vertrekkers, want anders moeten je dat zelf 
doen bij je vertrek. Voor meer gedetailleerde informatie over het achterlaten van het 
Flanorpad kun je altijd terecht bij Ton Visser, de beheerder van het complex.  
Geef kamerindeling uiterlijk 2 januari door 
Op 19 december heb je de mogelijkheid gehad om een kijkje te nemen in de Papengracht 
17.  Het is de bedoeling dat je samen met je huisgenoten beslist wie naar welke kamer 
verhuist. Gebruik daarbij de plattegrond van de Papengracht die ik heb gedeeld met jullie. 
Uiterlijk 2 januari 2023 kunnen jullie de kamerindeling aan DUWO doorgeven door deze te 
mailen aan Albertien.wijma@duwo.nl Tip: wie er het langst woont heeft in principe het eerste 
keuzerecht. We sluiten een tijdelijk contract met je af op de Papengracht 17, een zogenaamd 
wisselwoningcontract. Dit verandert niets aan de afspraken in het sociaal plan. Het is voor 
ons een administratieve maatregel, zodat we alles juist kunnen vastleggen. Je blijft dezelfde 
huur betalen als aan het Flanorpad, ongeacht de grootte van de kamer waar je naartoe 
verhuist. De terugkeer naar het Flanorpad na de renovatie blijft uiteraard van toepassing. 
Inventaris Papengracht 

mailto:Albertien.wijma@duwo.nl


Aan de Papengracht zijn aanwezig: vloerbedekking en raambekleding, inductieplaten en 
pannen, een grote koelkast, een elektrische oven, een magnetron en vier stellingkasten. De 
muren zijn wit. Deze spullen moeten bij terugverhuizen achterblijven in de Papengracht. De 
muren moeten wit blijven. Er wordt door Tim, de beheerder van de Papengracht, een 
mutatiestaat opgemaakt van de situatie bij betrekken van de Papengracht en jullie moeten bij 
vertrek het pand weer precies zo opleveren en de vermelde inventaris achterlaten. 
 We hopen je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nu wensen we jullie alvast een 
mooi 2023!    

 


