
  

 

 www.portaal.nl 

 

 

 

 

 

 
 

Stand van zaken   

Op 3 februari heeft de gemeenteraad ingestemd met het Stedenbouwkundig 

Programma van Eisen (SPVE) Thomas à Kempisplantsoen. Dit betekent dat 

Portaal en Mitros kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure en 

verdergaan met het uitwerken van het bouwplan.  

Het bestuur van Portaal moet de doorgang van het project en de start van 

de draagvlakmeting nu alleen nog officieel goedkeuren. We verwachten dat 

dit over twee weken gebeurt. Daarna starten wij direct met de 

draagvlakmeting.  

  

Uw mening - Draagvlakmeting 

Zoals het nu loopt kunnen we in maart/april de draagvlakmeting houden. U 

ontvangt dan 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. 

 

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. 

 

Even voorstellen – nieuwe bewonersbegeleider 

Vanwege privé omstandigheden is Horia als 

bewonersbegeleider vervangen. Hiervoor in de plaats 

zijn Astrid Kuiken en Aad Visser gekomen.  

 

Hulp  

Als u iets niet begrijpt of u heeft een vraag dan kunt u 

onze bewonersbegeleiders bellen. Het nummer staat in 

de linkerkolom van deze brief. Heeft u straks hulp 

nodig bij het zoeken naar een andere woning? Ook 

dan kunnen zij u ondersteunen.  

 

Tango 

De planning is dat in februari 2023 de oplevering van 

Tango is. Hiervoor starten er deze maand nog sessies 

met wie van Majella wil meedenken over de sociale 

invulling van Tango. Voor vragen en aanmelding kun je 

terecht bij Erik Patist, erik.patist@portaal.nl 
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Contact 

Astrid Kuiken 06-57676583 

of 

Aad Visser 06-57021827 

thak@portaal.nl 

 

U kunt de 

bewonerscommissie 

bereiken door een mail 

sturen aan: 

BCMajella@gmail.com 
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