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Locatie
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Algemene Info
• In totaal 178 sociale huurwoningen
• 96 voor Portaal, 82 voor Mitros, binnentuin, fietsentallingen en parkeergarage. Niet voor 

iedereen een parkeerplaats, deze moeten gehuurd worden
• Waarvan voor Portaal 80 tweekamerwoningen (gemiddeld 55,5m2 gbo) en 16 

driekamerwoningen (gemiddeld 67,8m2 gbo)
• Gasloos, duurzaam, energiezuining aangesloten op stadswarmte
• De woningen worden in eerste kwartaal 2023 opgeleverd (onder voorbehoud)
• Huurprijzen: alle woningen van Portaal zijn € 633,25 en € 678,66 euro (prijspeil 2021) dit zijn 

de 1e en 2e aftoppingsgrens 
• Woningen van Mitros op de liberalisatiegrens € 752,33 (prijspeil 2021)
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Het 
gebouw

I3
J2



Dia 5

I3 waar zitten de woningen van Portaal
Ilse; 7-6-2021

J2 aangevuld
Jaqueline; 7-6-2021
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Situatietekeningen begane grond
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Woningen en Woningtype
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A1 5 68,2 3k met balkon aan buitenzijde zijgevel parkzijde 1ste t/m 6de

A2 2 62,5 3k met buiten ruimte terras zijgevel parkzijde 7de t/m 8ste

A3 1 86,0 3k maisonette en buitenruimte bij entree zijgevel parkzijde
beganegrond en 1ste 
verdieping

A4 7 64,3 3k met balkon aan buitenzijde zijgevel parkzijde 1ste t/m 8ste

A5 1 81,9 3k maisonette en buitenruimte bij entree zijgevel parkzijde
beganegrond en 1ste 
verdieping

C1 40 55,7 2k met balkon galerij Romestraat, balkon binnentuin 1ste t/m 5de verdieping

C2 30 50,9 2k met balkon galerij Romestraat, balkon binnentuin 6de t/m 8ste verdieping

C3 9 69,0 2k maisonette en buitenruimte bij entree Romestraat
beganegrond en 1ste 
verdieping

C4 1 65,1 2k met trap opgang entree en buitenruimte bij entree Romestraat
beganegrond en 1ste 
verdieping

96 

Plattegronden als bijlage toegevoegd
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Sociaal concept Tango
• Vergelijkbaar met Majella

• 30 woningen voor de Tussenvoorziening volgens Majella methodiek

• Inzet is ook een algemene ruimte

• Mitros is betrokken bij het concept, maar geen verplichting bij hun huurders

• We zijn nog in gesprek met de gemeente

• We zijn nog in gesprek met Mitros over het huren van een 3 kamer woning 
voor mensen met een hoger inkomen van Majella
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Tijdspad opzetten woonverenging 
Onder voorbehoud van instemming Raad met de nieuwbouwplannen eind 
2021 begin 2022
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Rustig starten vanaf oktober 2021 (iedereen mag meedoen geen verplichtingen)
November/december verdieping: wat willen we behouden van Majella, grote lijnen hoe we verder willen
December/januari verdieping: het gevoel en de normen en waarden van het nieuwe Majella
Februari/maart routekaart naar het nieuwe Majella
April/mei/ juni start werving met een gezamenlijke commissie
Juni/ juli oprichting tijdelijke bestuur (kan ook het huidige bestuur zijn, indien gewenst)
September/oktober/november statuten nieuwe woonvereniging en voorbereiding kennismakingsbijeenkomst
November kennismaken per verdieping
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Vragen?
tango@portaal.nl (vanaf 15 juni)


