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Ontwikkelingen Thomas à Kempis

Januari 2020: Start participatietraject met bewoners en omwonenden van de Thomas à Kempis. 
Dat traject gaat specifiek over de mogelijk nieuwe woningbouwplannen, niet over de 
rechten/plichten van de huidige huurders. 

December 2020: Afronding Stedenbouwkundig Programma van Eisen 

Januari 2021: Op zijn vroegst begin 2021 pas een besluit of het sloop/nieuwbouwplan definitief door gaat. 
Start van het draagvlakproces en het gezamenlijk opstellen van het sociaal plan voor de 
huidige bewoners vindt daarna plaats. In het sociaal plan worden alle rechten/plichten voor 
de huidige bewoners specifiek beschreven. 

Juli/augustus 2021: Draagvlakmeting

Planning (onder voorbehoud)

Waar staan we nu?
Juli 2019: Start/intentiedocument opgesteld door de gemeente, Portaal en Mitros.

Hiermee starten de onderzoeken naar wat de mogelijkheden zijn om op deze locatie 
nieuwbouw te ontwikkelen. Nog veel vragen vanuit allerlei verschillende afdelingen, 
bijvoorbeeld over het woonprogramma, voorzieningen, stedenbouw, verkeer, geluid.

Doel: samenbrengen van visie van diverse partijen/stakeholders. Het resultaat is 
uiteindelijk een Stedenbouwkundig Programma van Eisen.
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• De bewoners van Majella hebben een regulier 

huurcontract met daarbij de rechten en plichten van 

een individuele huurder.

• In de samenwerkingsovereenkomst tussen Portaal 

en de Woonvereniging Majella zijn geen afspraken 

gemaakt over eventuele herontwikkeling en de 

positie van de Woongroep of Portaal. 

• Als de nieuwbouw door gaat, wil Portaal graag 

opnieuw een ‘Magic Mix’-concept op deze locatie. 

• Het is dan aan elke individuele huurder om daarin 

mee te gaan of niet.

• Het is dus niet automatisch dat de woongroep in 

zijn geheel zich verplaatst naar een de nieuwbouw 

of een andere locatie. 

Positie van de Woonvereniging
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Rechten en plichten van de 
individuele huurder 
De rechten en plichten voor huurder en verhuurder bij sloop/nieuwbouw liggen vast in het Algemeen Sociaal Plan 
(ASP). Daarin staat onder andere dat draagvlak behaald moet worden voor het sloop/nieuwbouwplan. 60% van  de 
huurders met een huurcontract moeten instemmen met het (sociaal) plan zoals voorgelegd wordt door Portaal. Daar 
staat minimaal in:

Herhuisvesting

• Stadsurgentie: woon carrière mogelijk (Lokaal woonbeleid Utrecht).

• Regio urgentie: geen woon carrière – vergelijkbare woning (regeling in de regionale huisvestingsverordening)

• Terugkeerregeling voor bewoners die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Mensen met een te 
hoog inkomen kunnen alleen terugkeren naar woningen voor de middenhuur. Indien deze ook gebouwd worden 
op deze plek

Financieel (d.d. 2019)

• Verhuis- en herinrichtingskosten ( € 6095)

• Terugkeervergoeding (€2224)

• Laatste maand huur huidige woning 

• Inschrijving woningnet tenzij al  ingeschreven bij Woningnet
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Het zoeken naar een andere woning
Toewijzigingsregels zoals deze nu geldig zijn d.d. 18 oktober 2019 (huisvestingverordening en lokale 
huisvestingsverordening Utrecht):

Zoekprofiel

• Bezettingsnorm

• Inkomen

Inkomen

• U heeft recht op huurtoeslag: u kan reageren op alle woningen tot de vrije sector grens

• U heeft geen recht op huurtoeslag en uw inkomen is < € 38.035. U kunt op alle woningen reageren. 
Mensen met een laag inkomen krijgen voorrang op de goedkopere woningen.

• Tussen de € 38.035 en € 48.655 U kunt reageren op woningen met een kale huurprijs vanaf € 651,03 

• Inkomen > € 48,655: alleen met uw stadsurgentie kunt u reageren op woningen vanaf € 651,03


