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Oudegeinlaan, Linschotensingel & 

Vronesteinlaan 

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de plannen voor uw woning en uw 

buurt. 

 

Belangrijk! Laatste kans op nieuwbouwwoningen in Hogeweide  

Een aantal bewoners uit Hoograven is verhuisd naar de nieuwbouwwoningen in 

Hogeweide. De woningen aan de Marjoleinweg 3 t/m 17 staan nu ook op WoningNet.  

En deze week komen ook de woningen aan de Specerijenvallei op WoningNet.  

Heeft u interesse? Hou dan WoningNet goed in de gaten. Dit is de laatste kans dat u 

met voorrang naar deze woningen kunt verhuizen. Wilt u meer informatie?  

Neem dan contact op met de verhuurconsulent, Marnix Menger,  

op telefoonnummer: 06 – 252 41 899  

 

Nieuwbouw en voorbereidingen sloop Fase 1  

Op dit moment zijn wij nog druk bezig met het afronden van het nieuwbouwplan 

voor de Oudegeinlaan e.o. Er is nog meer tijd nodig voor overleg met de gemeente.  

Informatie over het uiteindelijke plan schuift hierdoor naar achteren.  

Datzelfde geldt voor de sloop van de woningen aan de Nijeveldsingel en een deel van  

de Oudegeinlaan. Vóór de zomervakantie verwachten wij u deze informatie wel te 

kunnen geven. Tegen die tijd ontvangt u hiervoor een uitnodiging.  

 

Tijdelijke verhuur 

De woningen die leegkomen worden tijdelijk door FMT verhuurd. Wij krijgen vragen van 

sommige bewoners over wat er aan de hand is met de tijdelijke huurders, gezien de 

spandoeken die in de buurt hebben gehangen. Portaal zou de huren die de zij vragen 

aan de tijdelijke huurders, anders hebben berekend dan in het algemeen sociaal plan 

van de gemeente Utrecht staat. Daardoor waren de huren te hoog. Portaal heeft 

besloten om het verschil met terugwerkende kracht terug te betalen aan de tijdelijke 

huurders en de huurprijzen van nieuwe tijdelijke huurders hierop aan te passen.  

 

Verhuizing kantoor Portaal  

Wij zijn met ons kantoor in de wijk verhuisd.  

Vanaf nu bent u welkom   op de Vronesteinlaan 3. 

De spreekuren zijn onveranderd, namelijk iedere 

maandag en vrijdag  van de wijkbeheerder,  

Cecile Evers van 9.00 – 10.00 uur.  

En iedere woensdag is er spreekuur van de  

bewonersbegeleider, Bep Kosse van 9.00 – 10.00.  

Bij haar kunt u terecht bij al uw vragen rondom uw  

urgentie,  etc.  
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Bewonersbegeleider 

Bep.kosse@portaal.nl 

06- 51 94 77 64   

Maandag t/m donderdag 
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Wijkbeheerder 

Cecile.evers@portaal.nl 
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal 

Utrecht. Deze nieuwsbrief 

wordt verspreid onder de 

bewoners van 

Linschotensingel en 

Vronesteinlaan.  

 

 


