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Woononderzoek  
We willen iedereen bedanken voor de leuke gesprekken tijdens het woononderzoek! 
Er is nog een aantal mensen waar wij niets van gehoord hebben. Het slopen van uw 
woning, het verhuizen en daarna misschien weer verhuizen naar een nieuwbouw 
woning is zeer ingrijpend. Portaal wil daarom graag de bewoners hierbij ondersteunen. 
Het woononderzoek en een gesprek met de bewonersbegeleider kan ons en u 
daarmee helpen.  Wij vinden het belangrijk dat we iedereen even spreken. Wilt u 
daarom een afspraak maken met Horia Boucharka via 06-57 67 65 83. Een SMS 
sturen mag ook mag ook  
Wilt u echt geen gesprek? U kunt het formulier ook digitaal inleveren. U kunt in dat 
geval een  foto/scan maken van het woononderzoek en dit mailen naar 
thak@portaal.nl 
Heeft u het formulier niet meer? Stuur dan een mailtje en u ontvangt een digitaal 
exemplaar van ons.  
 
Stand van zaken proces nieuwbouw 
In april was de 3e participatieronde voor de nieuwbouwontwikkeling. De 
voorkeursvariant die is gepresenteerd kunt u terugzien op de website 
www.thakplantsoen.nl. Deze variant werken we nu uit in het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen (SpvE)).  
 
De planning is dat  de gemeente het SPvE na de zomer ter inzage legt. Op dat 
moment start de inspraakprocedure. Belanghebbenden hebben dan 6 weken de tijd 
om te reageren op het SPvE. Iedereen kan zijn of haar zienswijze kenbaar maken. Wij  
laten weten wanneer de inspraakprocedure start.  
 
Als er bezwaren worden ingediend beslist de gemeente (college van B&W) vervolgens 
of deze zienswijze gegrond of ongegrond wordt verklaard. Na de inzage procedure 
besluit de gemeenteraad of het SPvE kan worden vastgesteld. 
 
De draagvlakmeting onder de bewoners kan pas starten als het SPvE officieel is 
vastgesteld. Dus als de vaststelling van het SPvE vertraging oploopt, dan vertraagt de 
draagvlakmeting ook. We verwachten het SPvE begin volgend jaar wordt vastgesteld 
en dat we de draagvlakmeting kunnen starten in februari/maart 2022.  
 
Veelgestelde vragen 
Er zijn veel vragen gesteld tijdens de gesprekken. Met deze nieuwsbrief geven wij op 
de meeste van deze vragen een antwoord. 
 
Wat is een draagvlakmeting? 
U ontvangt van Portaal een brochure met het sociaal plan voor de bewoners 
van de Thomas à Kempisweg Hierin staan uw rechten en plichten. Op dat 
moment geeft u aan of u in kan stemmen met de plannen of niet. Dat proces 
heet een draagvlakmeting 
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Verstrekken stadsvernieuwings-urgenties 
Als  60% van de stemmers instemt met het plan, vraagt Portaal voor u de urgenties 
aan. Deze urgentie koppelen we aan uw inschrijving bij Woningnet. Met deze urgentie 
(stad en regio) kunt u via Woningnet zelf op zoek gaan naar een nieuwe woning. De 
urgentie is minimaal 1 jaar geldig.  
 
Met deze urgentie mag u in de stad wooncarriere maken. Dat betekent dat als u nu 
geen tuin heeft, u nu kunt reageren op een woning met tuin. U mag dan als het ware 
carriere maken in het soort woning. 
Als u een woning zoekt buiten de stad maar in de regio mag u geen wooncarriere 
maken. Dan kunt u alleen reageren op een gelijkwaardige woning. 
 
Een andere woning vinden 
Met uw urgentie kan u via Woningnet reageren op een andere woning. Als u op een  
woning reageert dan zijn de volgende regels van toepassing: 
 
De volgorde van woningtoewijzing  

1. Woningzoekende met urgentie én met terugkeervoorrang 
2. Doorschuifkandidaten (hierbij mag geen wooncarrière gemaakt worden) 
3. Alle mensen met een urgentie 
4. Overige woningzoekenden  

 
Bij uw eerste verhuizing valt u onder categorie 3; alle mensen met een urgentie. 
Wanneer u terugkeert naar de nieuwbouw bent u een ‘terugkeerder’ en valt u onder 
categorie 1,  
 
Wanneer twee woningzoekenden met urgentie uit verschillende buurten op dezelfde 
woning reageren is bepaald wie er als eerste recht heeft op de woning. 

1. Bewoners met het recht op terugkeer hebben de allerhoogste voorrang 
2. Daarna volgen de bewoners uit de wijk volgens de officiële wijkenindeling van 

Utrecht. De plattegrond van de wijk West is toegevoegd aan deze nieuwsbrief 
3. Daarna degene die al het langste urgentie heeft. 
4. Daarna degene die er het langste woont in zijn/haar woning. 

De voorrangsregels zijn bepaald in de huisvestingsverordening regio Utrecht 
 
Nadat er minimaal 60% van de stemmer  akkoord zijn gegaan met het sociaal plan en 
we dus draagvlak hebben gehaald worden de urgenties verleend. Deze urgenties zijn 
minimaal 1 jaar geldig. Zodra alle huurders van Portaal hun huur opgezegd hebben, 
gaan wij de sloop voorbereiden. Als u de huur nog niet heeft opgezegd omdat u nog 
geen andere woning heeft gevonden dan helpen wij u in de laatste 6 maanden van uw 
urgentie.  
 
Majella - Tango 
De grootste wens van de woonverenging Majella is het vinden van een plek waar een 
deel van de huidige bewoners samen met elkaar verder kunnen leven en wonen. We 
hebben gekeken naar deze wens en dat was best een uitdaging. Toch is het ons 
gelukt om aan de wens van Majella te voldoen. We hebben een locatiegevonden in het 
nieuwbouwproject Tango. De bewoners van Majella hebben hier inmiddels informatie 
over ontvangen.  
 
Hulp  
Horia is de bewonersbegeleider van Portaal voor de Thomas à Kempisweg. Als u iets 
niet begrijpt of u heeft een vraag dan kunt u haar altijd bellen. Haar nummer staat in de 
linkerkolom van deze brief. Heeft u straks hulp nodig bij het zoeken naar een andere 
woning? Ook dan kan zij u ondersteunen.  
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