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Planning 

 

De nieuwbouw aan de Nijeveldsingel is in volle gang. Wij verwachten dat begin juli de 

Nijeveldsingel weer openbaar is. Half juli kunnen de bewoners hun nieuwe woningen 

in. Zodra de aansluitdata van de nutsbedrijven bekend zijn, maken wij de planning 

definitief. 

 

Meteen na de zomervakantie beginnen we met het slopen van Oudegeinlaan fase 2. 

Dan zijn alle bewoners verhuisd. De nog zittende bewoners van Portaal hebben de 

opzeggingsbrieven ontvangen.  

 

Begin mei is de modelwoning van de Nijeveldsingel klaar. U kunt een afspraak maken 

voor de bezichtiging. 

 

Nijveldsingel 

 

Tijdens de periode van 15 april tot en met 24 april, adverteert Portaal gefaseerd de 

woningen via Woningnet. 

 

Advertentie data 

 

Het verhuurboekje van de Nijeveldsingel ontvangt u eind maart. De eerder genoemde 

start advertentie data via Woningnet is uitgesteld naar 15 april! 

 

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning in de Nijeveldsingel?  

 

U reageert zelf op een woning bij Woningnet. Wij adverteren dagelijks in Woningnet 

per blok van 8 woningen (zie bijlage). Wij adverteren vanaf de Vronensteinlaan richting 

de De Wierslaan. Op 24 april adverteren wij het blok met 2 kamer appartementen.  

 

U kunt tussen 15 april en 24 april dagelijks op de advertentie reageren op de woning 

van uw voorkeur. De sluitingsdatum voor het laatste advertentieblok is 30 april. Vanaf 

5 mei worden de kandidaten op de 1e plek geïnformeerd door Portaal over het verdere 

verloop van de aanbiedingsprocedure.  
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Nb. wanneer bewoners met de zelfde urgentiedatum op dezelfde woning reageren, 
dan krijgt de bewoner met de langste woonduur de woning als eerste toegewezen.  
Wanneer u urgent bent, dan geldt de woonduur en niet meer de - vaak kortere - 
inschrijfduur. Dit vergroot uw kansen in Woningnet. 

 

Bijzondere toewijzing aan de Tussenvoorziening  

 

Enkele woningen zijn gereserveerd voor De Tussenvoorziening volgens de prestatie 

afspraken met de gemeente Utrecht. De Tussenvoorziening helpt de dak- en thuisloze 

mensen in de stad Utrecht en in de regio. De Tussenvoorziening zorgt voor opvang, 

(begeleid) wonen, budgetbeheer, schuldhulpverlening en dagbesteding. 

 

Toegankelijkheid 

 

De meeste woningen in het appartementengebouw aan de Nijeveldsingel zijn 

toegankelijk voor personen met een rollator en een rolstoel. Er komen oplaadpunten 

voor de scootmobiel. Er komt ook een lift- en een intercominstallatie. 

 

Informatie en vragen over het sociaal plan : 

 

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief of andere vragen? Kom dan gerust langs 

op het spreekuur op maandag van 9:00 - 10:00 uur aan de Vronesteinlaan 3.  

 

Of neem contact op met de bewonersbegeleider Bep Kosse via 06-51947764. 

 

Extra spreekuren: 

 

Op woensdag 17 & 24 april en op vrijdag 19 april (van 09:00 - 10:00 uur) zijn er extra 

spreekuren in Vronesteinlaan 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


