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Portaal transformeert het voormalige gemeentehuis Meander in Nieuwegein naar 

Meanderpark, een woongebouw met 250 sociale huurwoningen. Met deze nieuwsbrief 

houden we u op de hoogte. 

 

Voortgang werkzaamheden 

De verbouwing aan de binnenzijde vordert volgens planning. De aannemer plaatst 

nieuwe binnenwanden en werkt de binnenruimten voor de eerste fase af.    

De sloop van ‘de lens’ - het glazen ovale gebouw - is bijna voltooid. 
 
Bouwplanning 
De oplevering gebeurt in drie periodes: april 2020, mei 2020 en december 

2020. De exacte data zijn afhankelijk van het verdere verloop van de bouw. 

 

Website 

Begin oktober lanceren wij de website www.meanderparknieuwegein.nl. 

Hierop is informatie te vinden over de woonvorm, de wijze van inschrijving, type 

woningen, gemiddelde huurprijzen en de planning van informatie-avonden. Aanmelden 

voor wonen in Meanderpark kan vanaf dan via de website. 

 

Werving huurders  

Vanaf oktober tot en met maart organiseren wij vijf informatie-avonden in het Huis van 

Portaal in Utrecht. Daarbij zijn wij specifiek op zoek naar kandidaten die zich dit jaar al 

willen inzetten voor de op te richten woonvereniging. Hiermee lopen de activiteiten van 

de woonvereniging vooruit op de realisatie van de woningen. Ons doel is namelijk dat 

de woonvereniging al actief is voordat de eerste bewoners intrek nemen in 

Meanderpark.    

 

Rondleiding  

Wij willen omwonenden en bedrijven in het voorjaar van 2020 graag uitnodigen voor 

een rondleiding in Meanderpark. In een volgende nieuwsbrief meer daarover.  

 
Contact 

• Voor vragen over de bouw kunt u terecht bij Bouwbedrijf de Waal Utrecht BV 
en vragen naar Bert Peelen, hoofduitvoerder, 030 2662 744 

• Voor vragen aan Portaal die niet over de bouw gaan, kunt u contact opnemen 
met Ids Breeuwsma, procesleider, 088 7678 225 of meander@portaal.nl   

• Voor vragen aan de gemeente Nieuwegein, kunt u contact opnemen met 
Maaike Wielink, projectleider wonen en zorg,  030 7524 034 of 
m.wielink@nieuwegein.nl 
 

Zie voor eerdere nieuwsbrieven en projectinformatie: 

https://www.portaal.nl/projecten/gebouw-meander-nieuwegein/ 
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Transformatie Meander 
Informatie voor bewoners en bedrijven in de omgeving 
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