
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beste  
 
Zoals u waarschijnlijk al heeft gelezen of gehoord, heeft Portaal plannen om de woningen aan 
de Thomas a Kempisweg te slopen. Er komen nieuwe appartementen voor terug. We begrijpen 
dat dit veel impact heeft op u als huurder. Portaal werkt daarom samen met de 
bewonercommissie Majella aan een sociaal projectplan. In dit sociaal projectplan Thomas a 
Kempisweg staan afspraken die Portaal met de bewoners maakt. Bijvoorbeeld over (hulp bij) 
verhuizen, urgentie en het toewijzen van een nieuwe woning. 
 
Portaal en de bewonerscommissie willen graag weten wat u belangrijk vindt en wat uw wensen 
zijn voor een toekomstige woning. Daarom voeren we een woononderzoek uit. Met een 
vragenlijst en tijdens een persoonlijk gesprek verzamelen we deze informatie van bewoners.  
 
 
Onderzoek naar uw woonwensen 
Bij deze brief vindt u een vragenlijst. Hierin stellen wij u vragen over uw persoonlijke situatie, 
uw huidige woonsituatie en welke wensen u heeft voor uw nieuwe woning. Het eerste deel van 
de vragenlijst gaat over uw persoonlijke situatie. Portaal wil graag wat meer van u weten om in 
te kunnen schatten of u bijvoorbeeld ondersteuning nodig heeft bij het zoeken naar een nieuwe 
woning.  
 
Afspraak maken  
Vragen over deze brief en de vragenlijst bespreken we graag met u tijdens het persoonlijke 
gesprek. Wij bellen om met u een afspraak te maken. Of wij hebben tijdens de voorlichting op 
17 of 20 april al een afspraak met u gemaakt.  
 
Wat gebeurt er met de uitkomsten van het woononderzoek 
De resultaten van het woononderzoek delen wij anoniem met de bewonerscommissie. Op die 
manier hopen wij om tot een sociaal plan te komen die aansluit bij de behoefte van de meeste 
bewoners. Het is wel belangrijk om er rekening mee te houden dat we waarschijnlijk niet aan 
alle wensen kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat sommige wensen te duur zijn, bepaald type 
woningen niet beschikbaar zijn of wanneer bepaalde wensen een verantwoordelijkheid zijn van 
de gemeente en niet van Portaal, zoals parkeren 
 
Vragen 
Vragen over deze brief en de vragenlijst bespreken we graag met u tijdens het persoonlijke 
gesprek. Schrijf uw vragen op en bewaar ze voor wanneer wij bij u langs komen. Als u niet zo 
lang kan wachten, mail dan naar Portaal via thak@portaal.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Horia Boucharka bewonersbegeleider 
Lieke van Gastel, projectmanager/ontwikkelaar 
Ilse Houtman, sociaal projectleider 
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