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goed door en bewaar het.
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Inleiding
Toen ik (Ilse) in 2003 bij Portaal kwam werken 
was er al sprake van sloop- en nieuwbouw van 
de Thomas à Kempisweg. Het is altijd een lastige 
locatie geweest voor nieuwbouw.  De drukke 
wegen rondom, het treinspoor naast u en de 
Douwe Egberts achter u maken het niet eenvoudig. 
Ik heb diverse plannen zien passeren. 

Vanaf 2009 verhuurden we de woningen 
tijdelijk. In 2016 starten we met Majella 
Wonen, een woonvereniging die vragende en 
dragende bewoners combineert. En samen 
de woonverenging Majella vormen. Door uw 
inbreng in deze woonvorm en verenging werd 
het een succes. Het was een aanleiding om deze 
woonvorm op meerdere plekken in de stad en 
zelfs in andere steden ook te bouwen. 

En tegelijk is het bitterzoet. Vanaf het begin was 
het duidelijk dat dit een tijdelijk project was. 
De wens van Portaal om plaats te maken voor 
nieuwbouw op deze plek is altijd duidelijk geweest. 
Tegelijk is de woonvereniging Majella zo succesvol 
dat een deel van u op een andere plek samen een 
verder wil gaan. 

We gaan door met de herontwikkeling van 
de Thomas à Kempisweg en uw woning moet 
plaats maken voor nieuwbouw. Een ingrijpende 
gebeurtenis omdat u moet verhuizen. Als u dat
wenst, ondersteunen wij u hierbij. Bijvoorbeeld 
door u te helpen bij het vinden van een
andere woning. Het goede nieuws is dat Portaal 
weer nieuwe woningen terugbouwt.
U hebt het recht terug te keren in die nieuwbouw.

Portaal wil graag dat u als bewoner achter de 
sloopplannen en het sociaal plan staat. In deze 
brochure staat de informatie die u nodig heeft 

om dat te bepalen. Het sociaal plan biedt u als 
individuele huurder de zekerheid dat zorgvuldig 
met uw belangen wordt omgegaan.

In deze brochure staat veel informatie. Is iets niet 
duidelijk? Vraag het tijdens de inloop of kom naar 
het spreekuur. Wanneer de spreekuren zijn, kunt u 
lezen in de nieuwsbrieven die u van ons ontvangt.

Lieke van Gastel en Ilse Houtman

Deze brochure bevat belangrijke informatie. Kunt u het niet lezen? Vraag dan hulp 
aan uw buren of familie. 

 
 
Bu mektupda onemli bilgiler var. Bu mektubu anlamadinizmi? O halde komsu veya 
yakinlarinizdan yardim isteyin. 

This brochure contains important information. If you are not able to read this, 
please ask your family or neighbours for assistance.

Cette brochure contient des renseignements importants! Si c’est impossiblie pour 
vous de de lire cette brochure n’ hesitez pas de demander de l’aide a votre famille 
ou vos voisins.

De volgende medewerkers van Portaal beantwoorden graag uw vragen.

Astrid Kuiken 
06-57676583
Werkdagen: dinsdag t/m 
vrijdag

Aad Visser
06-57021827 
Werkdagen: maandag/ 
dinsdag/ woensdag  
 

Ilse Houtman
Sociaal Projectleider
Voor vragen over  
deze brochure.

Erik Patist
Adviseur Leefomgeving
Vragen over het 
complex Tango.

In deze brochure staat veel 
informatie. Is iets niet duidelijk? 
Stel uw vraag tijdens de inloop of 
tijdens het huisbezoek. Mail naar 
THAK@portaal.nl of bel met onze 
bewonersbegeleiders. 

Ilse HoutmanLieke van Gastel 

Bewonersbegeleiders. Voor vragen over deze brochure en zij doen de huisbezoeken:



76

1. Wat zijn de plannen?
Aan de westelijke entree van Utrecht (de 
Vleutenseweg), onder de rook van Douwe Egberts 
en afgesloten tussen uitvalswegen ligt de locatie. 
Thomas à Kempis met 178 sociale huurwoningen 
Portaal heeft hier 66 portiekwoningen en 6 grote 
opslagplaatsen. Mitros heeft 112 appartementen 
en 5 winkels. 44 portiekwoningen van Portaal zitten 
in een losstaand blok en 22 portiekwoningen in 
een gezamenlijk blok met Mitros (zie oranje blokjes 
kaartje).

Eind 2017 heeft de gemeenteraad, na het 
initiatief van de buurtbewoners voor een 
‘Fris Alternatief’, besloten om de toekomstige 

Westelijke Stadsboulevard (WSB) om het Thomas 
à Kempisplantsoen heen te laten lopen. Hierdoor 
wordt de Thomas à Kempisweg op termijn uit 
gebruik genomen. Dit besluit biedt kansen voor 
het Thomas à Kempisplantsoen om hier een 
aantrekkelijke nieuwe woonbuurt van te maken, 
die beter aansluit bij het omliggende gebied. En 
het biedt de mogelijkheid om meer huurwoningen 
te bouwen, iets waar dringend behoefte aan is. 

Sloop en nieuwbouw
In 2020 en 2021 zijn er online en offline diverse 
participatiebijeenkomsten geweest voor de 
invulling van de nieuwbouw. We zijn gestart met 
verschillende denkrichtingen voor het ontwerp 
en zijn uiteindelijk, onder andere met input vanuit 
de bewoners en de buurt, gekomen tot een 
voorkeursmodel.  
Samen met de gemeente is er vervolgens een 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) 
opgesteld. In september 2021 heeft deze ter 
inzage gelegen en het SPVE is in februari 2022 
definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 
Utrecht. Daarna kunnen Portaal en Mitros starten 
met de bestemmingsplanprocedure en het verder 
uitwerken van het bouwplan. 
We verwachten te kunnen starten met de sloop 
van de huidige woningen in 2023. Start van de 
nieuwbouw vindt volgens de huidige planning plaats 
in 2024. 

Hoe ziet de nieuwbouw eruit? 
Voor de nieuwbouw hebben we op dit moment 
een structuur ontwerp, wat wil zeggen dat dit nog 
vrij globaal is. De hoofdlijnen van het gebouw zijn 
hiermee gegeven en in de verdere uitwerking van 
het bouwplan werken we toe naar een voorlopig 
ontwerp. Uiteindelijk komt er een definitief 
ontwerp. Het huidige ontwerp bevat in totaal 
360 huurappartementen verdeeld over twee 
woonblokken, waarbij het noordblok (tegen het 
spoor) de nieuwe woningen van Portaal bevat 
en het zuidblok de woningen van Mitros. Beide 
blokken bestaan voor het grootste deel uit sociale 
huur en er komen ook appartementen voor de 
middenhuur. 

We bouwen hier Bijna Energie Neutrale (BENG)-
woningen. Dit wil zeggen dat het duurzame, goed 
geïsoleerde en zeer energiezuinige woningen zijn. 
De woningen worden gasloos. 

Zicht vanaf de Spoorbrug richting de oude Thomas à Kempisweg 

Zicht vanaf de Vleutenseweg
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Wat wordt de huur van de 
nieuwbouwwoningen?
Van het totaal aantal nieuwbouwwoningen, 360 
appartementen, zijn er 278 appartementen 
maximaal gelijk aan de sociale huurgrens (sociale 
huur). Op dit moment is dat € 763,47,- per maand 
(prijspeil 2022). De overige woningen zijn voor 
huurders met een middeninkomen € 40.765 
(eenpersoonshuishoudens) of € 45.014 (meer 
persoonshuishoudens) en wordt de  huurprijs 
hoger dan € 763,47,- per maand (prijspeil 2022). 

Voor terugkeerders met een inkomen boven  
€ 40.765 (eenpersoonshuishoudens) of € 45.014 
(meer persoonshuishoudens) geldt een huurprijs 
op de liberalisatiegrens. Op dit moment is dat  
€ 763,47 (prijspeil 2022)

Passend toewijzen - Hoe werkt het? 
Per 1 januari 2016 moeten woningcorporaties 
van de overheid zogenaamd passend toewijzen. 
Dit betekent dat de hoogte van uw inkomen, uw 
leeftijd en uw huishouden bepalen tot welke prijs u 
een woning mag huren. 

Passend Toewijzen
Iedere advertentie op Woningnet kan eisen 
stellen aan uw inkomen en/of de grootte van uw 
huishouden. Dit noemen we passend toewijzen. In 
de bijlage 3 leggen we dit uit. Het allerbelangrijkste 
is dat u juist staat ingeschreven bij Woningnet, dus 
dat uw gegevens kloppen. Dan krijgt u automatisch 
de woningen aangeboden die bij uw situatie 
(zoekprofiel) passen. 

Meer informatie over passend toewijzen vindt u 
op www.woningnet.nl. Vul als zoekterm ‘passend 
toewijzen’ in. U kunt ook onze toelichting in bijlage 
3 lezen.

Terugkeer naar de nieuwbouw
U heeft het recht om terug te keren naar de 
nieuwbouw op de Thomas à Kempisweg. Dit voert 
Woningnet Utrecht voor ons uit. Het is daarom 
belangrijk dat u ingeschreven staat bij Woningnet. 
Bij uw inschrijving komt uw recht op terugkeer te 

staan. U bent natuurlijk niet verplicht om terug te 
keren in de nieuwbouw. U kunt altijd nog besluiten 
hier geen gebruik van te maken.

Andersom is het ook mogelijk. U dacht dat u 
slechts één keer wilde verhuizen en niet wilde 
terugkeren naar de nieuwbouw. Later bedenkt u 
zich en u wilt toch terug wilt naar de nieuwbouw. 
U heeft in dit geval gewoon het recht om terug te 
keren naar de nieuwbouw. 

Beheer tot sloop 
Na het behalen van het draagvlak verhuren wij de 
vrijkomende woningen tijdelijk om de leefbaarheid 
in de wijk zo goed mogelijk te houden. Dit doen 
wij via het bedrijf VPS. Vanzelfsprekend blijven 
wij het beheer van de wijk en reparaties in de 
woningen uitvoeren om ervoor te zorgen dat 
de buurt leefbaar blijft. We zetten in op het 
bewoonbaar en veilig houden van uw woning. 
Grote onderhoudswerkzaamheden voeren wij niet 
meer uit.
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2. Uw Mening -  
De Draagvlakmeting 
Wat is het en waarom? 
Portaal wil graag dat zo veel mogelijk bewoners 
achter het plan staan. Minimaal 60% van de 
stemmers moet instemmen met de plannen. Dit 
hebben we (huurderorganisaties en corporaties) 
zo afgesproken in het Algemeen Sociaal Plan 
(ASP) Utrecht. Daarom voert Portaal een 
draagvlakmeting uit. Een draagvlakmeting betekent 
dat wij aan alle huishoudens vragen of zij het met 
onze plannen en het sociaal plan eens zijn. 

Wie brengt de stem uit?  
Portaal vraagt aan alle huishoudens van de 
Thomas à Kempisweg 78 tot en met 216 om over 
de sloopplannen en het sociaal plan te stemmen. 
In een huishouden mag alleen de hoofdhuurder 
een stem uitbrengen. Alleen huurders met 
een huurcontract voor onbepaalde tijd mogen 
stemmen. U krijgt hiervoor deze brochure en een 
invulformulier. U vult op dat formulier in of u wel 
of niet instemt met de sloopplannen en het sociaal 
plan. 

 
 
 
 
 
 
Waar vindt u alle informatie?
We informeren u graag zo goed mogelijk en u 
mag altijd uw vragen stellen zodat u voldoende 
informatie heeft om te besluiten of u instemt met 
de sloop en het sociaal plan. Naast deze brochure 
is er:

• Een informatiemoment – datum/tijdstip staan 
in de begeleidende brief 

• De mogelijkheid voor een huisbezoek om uw 
persoonlijke vragen te beantwoorden. 

Huisbezoek - Sociaal Maatwerk
We informeren u graag zo goed mogelijk. Dit doen 
we via deze brochure en een informatiemoment. 
Daarnaast is er de mogelijkheid voor een 
persoonlijk gesprek in de vorm van een 
huisbezoek. U mag iemand uitnodigen, die u 
vertrouwt, om bij dit gesprek aanwezig te zijn. 
Bijvoorbeeld een vriend of familielid. Tijdens dit 
bezoek worden minimaal de volgende punten 
besproken:

 √ De stappen en planning over het sloopbesluit
 √ Uw rechten en plichten
 √ Uw zoekprofiel en  

www.woningnetregioutrecht.nl
 √ Uw vragen en bijzonderheden. 

-Tip: schrijf deze vooraf op. 
Indien van toepassing:

 √ Voorbeeldberekening huurtoeslag bij een 
nieuwe woning met andere huur

 √ Uitleg over maatwerksituaties: Bijvoorbeeld bij 
een hoger inkomen dan € 40.024 per jaar of 
uitleg over procedure ZAV’s. 

Alle afspraken die we met u maken, leggen we 
schriftelijk vast in een Sociaal Maatwerk Plan.

Inleveren stemformulier 
U ontvangt van Portaal bij deze brochure een 
stemformulier. Met dit formulier brengt u 
anoniem uw stem uit. Op het formulier staat 
wanneer u dit uiterlijk in moet leveren. Dit kan op 
verschillende manieren:

1. Inleveren tijdens het informatiemoment. 
2. Inleveren in de brievenbus van Thomas à 

Kempisweg 130

Hoe tellen we de stemmen?
• Een volledig ingevuld formulier telt als één 

stem.
• Huishoudens die geen formulier invullen tellen 

niet mee. Het is daarom belangrijk dat u een 
volledig ingevuld formulier inlevert. 

• Lege woningen tellen niet mee. 

Wie telt de stemmen?
Na de deadline komen de bewonerscommissie 
en Portaal samen. Wij tellen dan de stemmen 
gezamenlijk. 

Uitslag stemming
U ontvangt een brief van Portaal waarin de uitslag 
van de stemming staat. 

Minimaal 60% van de stemmers 
stemmen ‘ja’ 
Stemt minimaal 60% van de stemmers ‘ja’ dan 
vragen wij een stadsvernieuwingsurgentie voor u 
aan bij het Vierde Huis.  U kunt dan met voorrang 

en recht op verhuiskostenvergoeding op zoek naar 
een andere woning. Ook komt u bij verhuizing in 
aanmerking voor alle afspraken en regelingen die 
we in deze brochure noemen.  
De sloop en nieuwbouw is onder voorbehoud 
van het verkrijgen van de daarvoor benodigde 
vergunningen (zoals sloop- en bouwvergunning) en 
de financiën. 

Minimaal 60% van de stemmers stemde 
‘ja’, maar u stemde ‘nee’ 
Ook voor u gelden dan alle afspraken, regelingen 
en vergoedingen zoals beschreven in dit boekje. 

Minder dan 60% van de stemmers stemt 
‘ja’ 
Stel dat er net niet 60% van de stemmers instemt, 
dan kijken we naar de motivatie van de nee-
stemmers. We willen dan graag weten of bewoners 
met de juiste informatie een keuze konden maken. 
Ook overleggen we met de bewonerscommissie. 
Is er dan nog geen 60% draagvlak? Dan treden 
we in overleg met de gemeente. De gemeente wil 
graag meer sociale huurwoningen op deze plek 
bouwen. 

Staat het huurcontract op naam van 
de Tussenvoorziening? Dan brengt de 
Tussenvoorziening de stem uit.
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Wanneer het draagvlak behaald is, vraagt Portaal 
de stadsvernieuwingsurgenties (sv-urgentie) bij het 
Vierde Huis voor u aan. Op het moment dat u een 
sv-urgentie heeft, kunt u met voorrang en recht op 
een verhuiskostenvergoeding een andere woning 
zoeken. In principe reageert u zelf met uw sv-
urgentie op woningen die worden geadverteerd op 
Woningnet. De spelregels en mogelijkheden leggen 
we in dit hoofdstuk uit. 

 

 

Inschrijving Woningnet 
Let op: uw sv- urgentie en terugkeervoorrang geldt 
alleen wanneer u bent ingeschreven bij Woningnet. 
Staat u nog niet inschreven? Schrijft u zich dan zo 
snel mogelijk in via www.woningnetregioutrecht.nl.

Kosten inschrijving Woningnet
Heeft u recht op huurtoeslag? Dan vergoeden wij 
de kosten (€20) voor de inschrijving bij Woningnet. 
Met een maximum van één inschrijving per adres. 
De kosten voor verlenging à € 7 per jaar vergoedt 
Portaal niet. 

SV-urgentie; stad én regio
U komt in aanmerking voor alle woningen die 
worden aangeboden via Woningnet Utrecht en 
die voldoen aan uw zoekprofiel. In uw zoekprofiel 
staat op welke woningen u met uw urgentie kunt 
reageren. U krijgt een zoekprofiel voor de stad 
Utrecht. Hier mag u op alle woningen reageren. 
U mag wooncarrière maken. Dus u mag verhuizen 
van een flat naar een ééngezinswoning of 
benedenwoning. Uiteraard moet u voldoen aan 
de passendheidseisen die in de advertentie op 
Woningnet staan.

Wilt u reageren op een woning in de regio Utrecht 
dan mag u geen wooncarrière maken. Dat is het 
zoekprofiel voor de regio Utrecht. Als u nu op een 
flat woont op de 3e verdieping dan mag u naar 
een etagewoning (bovenwoning of flat) vanaf de 1e 
verdieping en hoger.

Passend Toewijzen
Iedere advertentie op Woningnet kan eisen 
stellen aan uw inkomen en/of de grootte van uw 
huishouden. Dit noemen we passend toewijzen. In 

de bijlage 3 leggen we dit uit. Het allerbelangrijkste 
is dat u juist staat ingeschreven bij Woningnet, dus 
dat uw gegevens kloppen. Dan krijgt u automatisch 
de woningen aangeboden die bij uw situatie 
(zoekprofiel) passen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duur urgentie
Vanaf de datum van uw urgentie heeft u 
één jaar (12 maanden) de tijd om andere 
woonruimte te vinden. Na 5 maanden gaan de 
bewonerscommissie en Portaal met elkaar in 
overleg over de mogelijkheid om de duur van de 
urgenties te verlengen 
Dit is afhankelijk van de procedures rondom 
de vergunningen van de nieuwbouw. Als de 
nieuwbouw om die reden vertraagt, kunnen wij 
in overleg met de bewonerscommissie bepalen 
of er ruimte is om de duur van de urgentie te 
verlengen met 3 of 6 maanden. Dat is bovenop de 
12 maanden die de urgentie geldig is. 

Terugkeer
U kunt – met voorrang – terugkeren naar de 
nieuwbouw. Bij uw inschrijving op Woningnet komt 
er een terugkeer voorrang te staan. Deze blijft 
staan tot de laatste woning van de nieuwbouw is 
opgeleverd. Met deze terugkeer voorrang kunt u 
via Woningnet reageren op de nieuwbouw op de 
van de Thomas à Kempisweg wanneer wij deze 
gaan verhuren. 

3. Stadsvernieuwings-
urgentie

Vindt u het lastig om zelf te reageren 
op woningen dan kunt u hierbij hulp 
krijgen. Geeft u dit aan tijdens het 
persoonlijk gesprek of neem contact op 

met de bewonersbegeleider(s).  

U hoeft geen gebruik te maken van 
uw stadsvernieuwingsurgentie. Het 
gaat erom dat u op enig moment het 
huurcontract met Portaal opzegt. Dit 
kan ook doordat u een ergens anders 
een huis huurt, een huis koopt, een 
reis gaat maken of bij iemand in gaat 
wonen. De huuropzegging geeft u recht 
op de afspraken en vergoedingen die 
in deze brochure staan. Uw recht op 
terugkeer behoudt u totdat de laatste 
woning in de nieuwbouw van de 
Thomas à Kempisweg is opgeleverd. U 
moet daarvoor ingeschreven staan bij 
Woningnet.  

Persoonlijk zoekprofiel/
woonwensen 
Het is belangrijk dat u ingeschreven staat 
bij Woningnet Utrecht en dat uw gegevens 
kloppen. Met name de informatie over 
uw huishouden en het inkomen moeten 
kloppen. U kunt aangeven welke wijken uw 
voorkeur hebben. Dit zijn uw woonwensen. 
Wanneer u zich opgeeft voor het Digizine 
van Woningnet krijgt u tweemaal per 
week een mail met de woningen die bij uw 
zoekprofiel/woonwensen passen. U maakt 
daarna zelf de keuze om wel of niet op deze 
woningen te reageren. 
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Behoud inschrijftijd 
Staat u al ingeschreven? Dan vervalt uw wachttijd 
niet op het moment dat u met uw sv-urgentie 
een andere woning gevonden heeft. Daardoor 
blijft u uw opgebouwde wachttijd voor een 
benedenwoning of eengezinswoning behouden. 

Extra eisen
In de advertentie op Woningnet kunnen extra 
eisen worden gesteld. Deze eisen gelden dan ook 
voor u. Een woning kan bijvoorbeeld voor 55+ zijn.

Hoe bepaalt Woningnet de volgorde
De volgorde van woningtoewijzing  
1. Sv-urgenten met terugkeervoorrang
2. Doorschuifkandidaten (hierbij mag geen woon 

carrière gemaakt worden)
3. Urgenten (iedereen met een urgentie, dus ook 

de sv-urgenten)
4. 4Overige woningzoekenden 

Wanneer twee urgenten op dezelfde woning 
reageren is er een rangorde.
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. Voor u 
is dit de wijk Noord-Oost. Zie bijlage 4

3. Daarna de oudste peildatum van urgentie.
4. Daarna gaat de woonduur gelden van de 

urgenten.
De voorrangsregels zijn bepaald in de 
huisvestingsverordening regio Utrecht

Toelichting volgorde Woningnet
Dit betekent dat bewoners uit de wijk Noord-Oost 
met een sv-urgentie voorrang hebben op een 
woning in de wijk Noord-Oost. Ook op urgent 
woningzoekenden uit een andere wijk of buurt.

Reageren er twee woningzoekende met een 
urgentie op een woning in een andere wijk?  Dan is 
de woning voor de woningzoekende die als eerste 
een urgentie heeft gekregen (peildatum).

Wanneer twee urgent woningzoekenden op 
dezelfde datum een urgentie hebben gekregen, 
bijvoorbeeld twee huurders uit de Thomas à 
Kempisweg. Dan gaat degene die het langst op het 
huidige adres woont voor de ander. Woonduur 
is dan dus belangrijk. Is ook dit gelijk dan gaat de 
oudste bewoner voor de jongere bewoner. Indien 
de bewoners ook precies even oud zijn, dan wordt 
via loting bepaald wie de woning toegewezen krijgt. 
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Monitoring  
Onze bewonersbegeleider monitort de 
verhuisbewegingen in het complex. Ook checkt zij 
regelmatig Woningnet om te zien of er überhaupt 
gebruikt wordt gemaakt van de sv-urgenties. 
Wanneer wij merken dat een huurder nauwelijks/
geen reactie geeft in Woningnet terwijl er wel een 
passend aanbod was, gaat de bewonersbegeleider 
in gesprek met u. Tijdens dit gesprek kijken we 
wat de oorzaak is dat u nog geen woning heeft 
gevonden en hoe u uw slagingskans kan vergroten. 
Ook kijken we of u misschien meer hulp kunt 
gebruiken. 

Huurtoeslag
Is uw belastbaar jaarlijkse inkomen minder dan 
€ 32.500 (éénpersoon) € 40.500 (meerpersoons 
prijspeil 2022)? Dan komt u misschien in 
aanmerking voor huurtoeslag. 
Heeft u nu recht op huurtoeslag? Dan heeft u 
dat mogelijk bij een nieuwe sociale huurwoning 
ook. Hoe hoger de huur, hoe meer huurtoeslag 
u mogelijk ontvangt. Of dit voor u het geval 
is, kunt u berekenen via www.belastingdienst.
nl/rekenhulpen/toeslagen. Kijk ook naar de 
voorbeeldberekeningen die wij hebben toegevoegd 
aan deze brochure in bijlage 7.

Uw inkomen is boven de € 40.765* 
(alleenstaanden) of € 45.014* 
(meerpersoons huishouden) 
Dan komt u volgens de regels van de woningwet 
niet meer in aanmerking voor een sociale 
huurwoning. Als u zou gaan huren in de 
zogenaamde vrije sector, dan wordt de kale 
huur meestal hoger dan € 763,47 per maand. 
Omdat uw woning gesloopt wordt, en u hierdoor 
genoodzaakt bent om te verhuizen, mag u ook 
met een gezamenlijk belastbaar inkomen boven 
de € 40.765* (alleenstaanden) of € 45.014* 
(meerpersoons huishouden) verhuizen naar een 
sociale huurwoning met een maximale huurprijs 
van €763,47*. Uiteraard kunt u ook kiezen voor 
een woning in de vrije sector.

4. Zoeken naar een andere 
woning. Hoe doet u dat? 
Er komt een moment dat u op zoek gaat naar een 
andere woning. Hoe doet u dat?

Er zijn voor u drie mogelijkheden om te verhuizen 
naar een andere woning: 
• U reageert met uw sv-urgentie op vrijkomende 

woningen die voldoen aan uw zoekprofiel in de 
stad Utrecht.

• U reageert met uw sv-urgentie op vrijkomende 
woningen die voldoen aan uw zoekprofiel 
in de regio Utrecht. De regio Utrecht 
bestaat uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, 
De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, 
Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse 
Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij 
Duurstede, Woerden en Zeist.

• U reageert met uw inschrijftijd op 
eengezinswoningen of benedenwoningen 
in de regio. De sv-urgentie geeft u geen 
voorrang op deze woningen. Om hiervoor in 
aanmerking te komen, kunt u alleen reageren 
met uw reguliere inschrijfduur. Hoe langer 
uw inschrijfduur is, hoe groter uw kans om 
de woning toegewezen te krijgen. Wij raden u 
aan om u binnen 12 maanden na het tekenen 
van het nieuwe huurcontract opnieuw in te 
schrijven bij Woningnet omdat u alleen dan 
75% van de opgebouwde inschrijftijd behoudt.

Op basis van uw inschrijftijd bij 
Woningnet Utrecht

2e verhuizing

Wellicht staat u al lang ingeschreven 
bij Woningnet. 
Dan kunt u bijvoorbeeld voor een 
eengezinswoning in Bunnik in 
aanmerking komen. Terwijl u daar 
niet met uw sv-urgentie op kunt 
reageren.

Stadsvernieuwingsurgentie
SV-Urgentie

Stad Utrecht
Wooncarrière

Buiten Utrecht
Zelfde woningtype

Van een woning 
zonder tuin  naar 
een woning met tuin

Heeft u nu een 
bovenwoning? Dan 
woning vanaf de 1e 
verdieping en hoger

Terugkeer met voorrang naar de nieuwbouw op de Thomas à Kempisweg
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Er komt een moment dat u een andere woning 
gevonden heeft. U zegt dan de huur op en levert 
de woning aan Portaal op. Hoe dat gaat en wat 
daarbij komt kijken beschrijven we in dit hoofdstuk. 
Het kan ook zijn dat niet u maar Portaal de huur 
opzegt. Wat gebeurt er dan?

Beëindiging huurovereenkomst op 2 manieren
1. U heeft een andere woonruimte gevonden en 

zegt de huur op.
2. Portaal beëindigt de huur. 

U heeft een andere woonruimte 
gevonden, en dan?
De eerste stap die u zet is het schriftelijk opzeggen 
van de huur van uw huidige woning. Dit doet u 
minimaal één maand vóór de door u gewenste 
verhuisdatum. Dit kan ook via ‘mijn portaal’ via de 
knop huuropzegging. Het is mogelijk om op elke 
werkdag van de maand uw huur op te zeggen. U 
ontvangt van Portaal een schriftelijke bevestiging 
van uw huuropzegging en een datum voor de 
oplevering en de sleuteloverdracht. U ontvangt de 
laatste maand huur terug van Portaal. 

Staat van oplevering van de woning
U levert uw woning en uw berging leeg en 
bezemschoon op. De woningen worden tot de 
sloop tijdelijk verhuurd via het bedrijf VPS en 
moeten daarom bewoonbaar zijn. In overleg met 
Portaal kan besloten worden om gordijnen en 
vloerbedekking achter te laten.  

Overdracht sleutel
Op de laatste dag van uw huurcontract loopt een 
medewerker van Portaal met u de lege woning en 
berging door. Als de woning is opgeleverd volgens 
afspraak dan neemt Portaal de sleutel in ontvangst. 
Als de woning toch niet helemaal volgens afspraak 
is opgeleverd dan spreken we met u af of u dit zelf 
nog in orde maakt, u betaalt dan nog huur totdat u 
de woning wel volgens afspraak op kunt leveren, of 
dat Portaal dit regelt en bij u in rekening brengt. 

5. Opzeggen huurcontract 
en achterlaten huidige 
woning

Wanneer Portaal de huur beëindigt doen 
we dit in de volgende stappen: 
Zes maanden voordat de urgentie afloopt ontvangt 
u van Portaal een brief waarin de huur wordt 
beëindigd. 

 * U ontvangt deze brief ook aangetekend.
 * We vragen u om deze brief ondertekend terug 

te sturen.
 * Nadat Portaal uw huur heeft opgezegd, heeft 

u nog zes maanden de tijd om een andere 
woning te vinden. 

Lukt het niet om tijdig een andere woning te 
vinden, dan doet Portaal u maximaal drie keer een 
passend aanbod. Dat wil zeggen een woning die 
past bij uw inkomen, grootte van uw huishouden 
en uw zoekprofiel zoals u dat heeft ingevuld op 
WoningNet.

Beheer en leefbaarheid
Portaal is verplicht ervoor te zorgen dat de 
woningen bewoonbaar blijven en dat de uitstraling 
van de woningen in de straat geen verloedering 
in de hand werkt. Het onderhoud is sober en 
vindt plaats op grond van klachtmeldingen. 
Uitgangspunt bij het beheer van de woningen en 
de woonomgeving is de kwaliteit van het wonen in 
de buurt zo goed mogelijk te houden. Dit betekent 
enerzijds dat er gevaarlijke situaties vermeden 
worden en anderzijds dat er extra aandacht is voor 
gebreken aan de woningen en de woonomgeving. 

De woningen worden zo lang mogelijk tot 
sloop bewoond vanwege de leefbaarheid. VPS 
voert de tijdelijke huur voor ons uit. Dit doet 
zij in samenspraak met de woningvereniging 
(toelatingscommissie Majella Wonen) en Portaal. 
Op het moment dat de sloopdatum bekend is, 
worden dit leegstands- (anti-kraak) contracten.

Uw bijdrage aan de leefbaarheid
Ook u kunt een bijdrage leveren aan het leefbaar 
houden van de straat en het complex. Zorg dat 
er geen (zwerf)afval is in en om jullie complex. 
Begin op een druilerige dag eens met een kast 
uit te ruimen. Wat wilt u echt meenemen naar uw 
nieuwe woning. En wat mag er weg? Als u dit af 
en toe een uurtje doet, scheelt het straks enorm 
wanneer u echt gaat verhuizen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

We blijven reparaties uitvoeren 
Als u klachten of een reparatieverzoek heeft, kunt 
u bellen met de klantenservice van Portaal 0800 – 
7678225 of online melden via MijnPortaal. Groot 
onderhoud doen wij niet meer. We houden uw 
woning wind en waterdicht tot aan de sloop. U 
kunt geen ZAV’s meer aanvragen en we adviseren 
u geen nieuwe ZAV’s meer aan te brengen, want 
deze vergoeden wij niet meer. 

De komende jaren verandert er veel in uw buurt. 
Steeds meer buren verhuizen. De vrijgekomen 
woningen worden tijdelijk verhuurd aan studenten 
en jonge stellen. Hierdoor blijft de buurt leefbaar 
en dragen we bij aan het leveren van betaalbare 
woonruimte in Utrecht. Deze tijdelijke huurders 
moeten de woning verlaten als we gaan slopen. Zij 
hebben geen recht op het sociaal plan. De tijdelijke 
verhuur loopt via het bedrijf VPS. 
 
 

Wilt u gordijnen  en vloerbedekking 
achterlaten? Stuur dan een mail 
naar THAK@portaal.nl met uw 
naam en telefoonnummer. Onze 
bewonersbegeleider neemt contact op 
met het bedrijf VPS en geeft uw naam 
en telefoonnummer door. Hierdoor 
kunnen u en de  tijdelijke huurder 
afspraken maken over eventuele 
overname. 

Tip: u kunt uw grof vuil gratis laten 
ophalen door de gemeente Utrecht. 
Hiervoor maakt u online een afspraak via 
https://www.utrechtafval.nl/
Wacht hier niet mee tot u een andere 
woning gevonden heeft
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6. Financiële afspraken  
Er is een aantal vergoedingen waarvoor u in 
aanmerking komt. 

Verhuiskostenvergoeding
U ontvangt € 6.505 (prijspeil 2022) 
verhuiskostenvergoeding. 

Deze vergoeding krijgt u als u voldoet aan de 
volgende eisen:
• U bent hoofdhuurder van de woning;
• U houdt uw hoofdverblijf in de woning; 
• U heeft een huurcontract voor onbepaalde 

tijd met Portaal of één van haar 
rechtsvoorgangers. 

De verhuiskostenvergoeding keren wij niet uit:
• Aan inwonende kinderen, huurders met een 

tijdelijk huurcontract, onderhuurders en 
krakers.

• Aan huurders die de huurovereenkomst 
hebben opgezegd vóór het draagvlakmeting of 
waar een ontruiming staat gepland.

• Wanneer de huurder de woning niet als 
hoofdverblijf houdt als ook wanneer hij de 
woning in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder 
toestemming van Portaal al dan niet tegen een 

geldelijke vergoeding aan een derde in gebruik 
heeft gegeven. 

• Als u de woning niet op de aangekondigde 
einddatum van uw huurcontract heeft 
verlaten.

Uitbetaling - U ontvangt € 6.505 
verhuiskostenvergoeding (prijspeil 2022). Deze 
vergoeding keren we in twee delen uit.  U ontvangt 
binnen 15 werkdagen 4.000 euro bij het opzeggen 
van de huur van de woning, U ontvangt € 2.505 
euro op het moment dat u de woning correct hebt 
opgeleverd en de sleutels inlevert.
Verrekenen -  Als er sprake is van huurachterstand 
of andere achterstallige betalingen aan Portaal dan 
kan Portaal u vragen om toestemming te geven 
deze te verrekenen met de tegemoetkoming. Geeft 
u hiervoor geen toestemming dan mag Portaal 
de achterstallige betalingen niet verrekenen met 
de tegemoetkoming. U blijft echter verplicht om 
de achterstallige betalingen te voldoen. Om die 
reden kan het wenselijk zijn om deze wel te laten 
verrekenen. De vergoeding is niet van invloed op 
bijdragen of kwijtscheldingen in verband met een 
laag inkomen. 

Terugkeervergoeding - € 2311
Wanneer u gebruik maakt van het recht 
op terugkeer in de nieuwbouw van de 
Thomas à Kempisweg ontvangt u € 2311 
terugkeervergoeding

Overige financiële afspraken
Laatste maand huur: U betaalt de laatste maand 
huur van uw huidige woning zelf. Wanneer u de 
huur opzegt krijgt u deze terug van Portaal. 
Bevriezen van de huur: Uw huur (de kale huur) 
bevriezen we nadat draagvlak is behaald. Dat 
betekent dat u tot uw verhuizing geen jaarlijkse 
huurverhoging meer krijgt. Uw servicekosten 
kunnen nog wel stijgen of dalen. Waarom? De 
servicekosten zijn altijd een afrekening van de 
werkelijk gemaakte kosten van het jaar daarvoor. 
Deze staan los van de netto huurprijs. 
Inschrijving Woningnet: Huurders die recht 
hebben op huurtoeslag ontvangen hun 
inschrijfgeld van € 20 terug. 
Hardheidsclausule: Als dit sociaal projectplan in 
een specifiek geval voor een huurder onevenredig 
negatieve gevolgen heeft die ongunstiger 
zijn dan voor de overige huurders het geval 
is, kan die huurder een beroep doen op de 
hardheidsclausule. De huurder kan Portaal in 
die situatie verzoeken af te wijken van dit sociaal 
projectplan. In dat geval neemt Portaal dit verzoek 
in behandeling en neemt binnen dertig dagen na 
ontvangst een besluit. De uitslag wordt mondeling 
en schriftelijk, met redenen, meegedeeld aan 
de betrokken huurder. Als een huurder het niet 
eens is met dit besluit dan kan hij/zij tegen de 
beslissing van Portaal bezwaar maken bij de 
Klachtencommissie Woningcorporaties Regio 
Utrecht (KWRU).

Ik heb zelf mijn woning verbeterd, krijg ik een 
vergoeding hiervoor? -  Of u recht heeft op een 
vergoeding kunt u checken op de site van Portaal 
-> www.portaal.nl/ik-huur/reparaties/zelf-klussen-
zav/. Of nog makkelijker ga naar www.portaal.nl en 
type de zoekterm ‘zelf klussen’. 
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7. Planning 

April/mei/juni 
2021

• Woononderzoek.
• Op zoek naar een andere locatie waar de woonvereniging Majella of 

in ieder geval de leden die dit wensen – een doorstart kunnen maken.

Juni 2021 • We hebben een plek gevonden in het nieuwbouwcomplex Tango. 
• Voorlichting over Tango.

Begin 2022 • De raad stemt in met de nieuwbouwplannen van Portaal en Mitros 
voor de THAK. Pas dan kunnen we de draagvlakmeting starten.

Maart 2022 • U ontvangt deze brochure.
• Wij nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens de inloop 

lichten we de plannen toe en beantwoorden we uw vragen. 
• U geeft uw mening op het sociaal plan en het voornemen tot sloop. 

Dat noemen we een draagvlakmeting – meer hierover leest u in 
hoofdstuk 2.

• Bewoners die het willen, brengen wij een huisbezoek.

Na draagvlak-
meting 

• U ontvangt de uitslag van de draagvlakmeting.
• Wanneer minimaal 60% van de stemmers akkoord is, vragen wij de 

urgenties aan bij Woningnet. 
• Wanneer minimaal 60% van de stemmers akkoord is, treedt dit 

sociaal plan in werking.

Afgifte 
urgentie + 12 
maanden

• U gaat een andere woning zoeken op basis van uw 
stadsvernieuwingsurgentie. 

• U zegt de huur op van uw huidige woning.

Sloop & 
nieuwbouw
(2023 - 2025)

• Na het einde van de urgenties worden de woningen nog tijdelijk 
verhuurd. Totdat we kunnen starten met de sloop.

De plannen in deze brochure kunnen we alleen uitvoeren als:
a. 60 % van de stemmers instemmen met het plan.
b. De gemeente instemt met de nieuwbouwplannen (SPVE).
c. Portaal de financiering op een redelijke manier rond krijgt. 
d. Portaal alle noodzakelijke vergunning krijgt.
e. De aanleg van de westelijke stadsboulevard in uitvoering is of uitgevoerd is.

Wat is de planning en wat zijn de procedures?
Hieronder staat een planning onder voorbehoud. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.  Veranderingen in de 
planning leest u in de nieuwsbrieven. 



2524

8. Vragen en 
contactpersonen
Heeft u vragen over dit informatieboekje 
en de plannen van Portaal? 
Kom dan naar het spreekuur. Deze kondigen 
we aan in onze nieuwsbrieven. Of stuur een 
mailbericht naar onze bewonersbegeleiders via 
thak@portaal.nl. Bellen kan ook 06-57676583/ 
06-57021827. 

Heeft u hulp nodig bij het vinden van een 
andere woning  
Kom langs op het kantoor van Majella wanneer 
Portaal er zit – onze spreekuren vindt u in de 
nieuwsbrief. Of maak een afspraak met de 
bewonersbegeleiders

Heeft u vragen over Woningnet? 
Kijk dan op www.woningnet.nl. Wij kunnen u 
helpen met het inschrijven en zoeken naar een 
woning. Kom ook dan langs op het spreekuur of 
maak een afspraak met de bewonersbegeleiders

Heeft u vragen over uw woonomgeving?  
Neem dan contact op met uw beheerder via 
Portaal Klantenservice via 0800 – 767 82 25 (gratis) 
of 0318 – 89 89 89 (mobiele bellers) of kom naar 
het spreekuur. 

Heeft u een klacht over uw woning?  
Is er iets kapot, heeft u een storing, een lekkage 
of een reparatieverzoek? Maak een account aan 
op mijnportaal.nl. Meldt dit dan bij Portaal. Dat 
kan via onze website www.portaal.nl of bel Portaal 
Klantenservice via 0800 – 767 82 25 (gratis met 
een vaste lijn).

9. Handig om te weten

Werkingsgebied  
Dit Sociaal Projectplan is van toepassing op de 
huurders van Portaal in de Thomas à Kempisweg 
78 tot en met 216 in Utrecht die een huurcontract 
voor onbepaalde tijd hebben en die bij de 
gemeente op hetzelfde adres staan ingeschreven 
en daar ook feitelijk woonachtig zijn. 

Toepassing 
De rechten uit het Sociaal Projectplan gelden 
eenmalig per huishouden. Huurder en 
medehuurder kunnen hier niet ieder apart een 
beroep op doen. 

Huisvestingsverordening 
Op dit Sociaal Projectplan is de 
Huisvestingsverordening van de gemeente Utrecht 
van toepassing.   

Wet- en regelgeving  
De regels in dit Sociaal Projectplan zijn aanvullend 
of stemmen overeen met de bestaande wet- en 
regelgeving. Naast deze regeling blijven alle 
wettelijke rechten en plichten van de huurders en 
van Portaal van kracht. In het Sociaal Projectplan 
staan met name zaken die aanvullend zijn op de 
wettelijke bepalingen. 

Prijspeil 2022  
Alle bedragen waarbij ‘prijspeil 2022’of een 
sterretje (*) staat worden elk jaar geïndexeerd. 
Bijvoorbeeld de grens voor het gezamenlijk 
belastbaar inkomen van uw gezin. Die wordt elk 
jaar op 1 januari door de Rijksoverheid aangepast. 
 

Klacht  
Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Bent 
u toch niet tevreden? Neem dan contact op met 
onze bewonersbegeleiders. Bent u nog steeds 
niet tevreden dan kunt u een klacht indienen 
via onze website, MijnPortaal, telefonisch of 
via de mail melden bij onze klantenservice. De 
contactgegevens leest u onder het hoofdstuk 
contact. De verantwoordelijk e manager bekijkt uw 
klacht. Wij reageren binnen enkele werkdagen. 
 
Bent u hier niet mee geholpen? Dan kunt u uw 
klacht ook voorleggen aan de Klachtencommissie 
Woningcorporaties Regio Utrecht (kwru). 
Individuele huurders kunnen zich wenden tot de 
kwru als zij het niet eens zijn met de wijze waarop 
Portaal het Algemeen Sociaal Projectplan en dit 
Sociaal Projectplan uitvoert of interpreteert.  
www.kwru.nl. 
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Bijlage 1: Ruimte om uw vragen op te schrijven
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Bijlage 2: Woningnet  
Regio Utrecht
Via www.woningnetregioutrecht.nl kan u op zoek naar 
een nieuwe woning.  
• Voor de stad Utrecht mag u op alle woningen 

die passend zijn reageren. U mag daarbij 
wooncarrière maken.

• Voor de regio Utrecht mag u geen wooncarrière 
maken. De woning moet wel passend zijn. 

• U kunt elke week reageren. Let op dat de 
woningen vergeven worden op inschrijftijd en niet 
op loting.

 
 

 
 

• Afhankelijk van uw inkomen is het mogelijk dat de 
huurprijs wordt afgetopt. 

• Als u nu huurtoeslag ontvangt, dan ontvangt u 
dit waarschijnlijk ook bij een nieuwe woning. Het 
bedrag aan huurtoeslag kan anders zijn. U kunt 
een proefberekening maken op  
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

• Een vraag? Onze bewonersbegeleiders helpen u 
graag op weg. 

Woonwensen 
Als u uw woonwensen vastlegt in Woningnet, wordt 
het zoeken naar een woning nog gemakkelijker. U 
kunt bij uw woonwensen niet alleen kiezen uit de 
verschillende woonplaatsen, stadsdelen en wijken, 
maar ook uit bijvoorbeeld het type woning, het 
gewenste aantal kamers en de huurprijs. U hoeft 

dan niet iedere keer dat u de website bezoekt 
opnieuw uw voorkeuren aan te geven. U legt uw 
woonwensen vast bij Mijn gegevens onder Profiel.
 
Als u bent ingelogd en u klikt op Woningaanbod, 
krijgt u automatisch alle woningen te zien die aan 
uw opgeslagen woonwensen voldoen en passen bij 
uw inschrijfgegevens.

Als u een gratis abonnement op Digizine neemt,  
krijgt u elke maandag- en donderdagavond een 
e-mail met uw persoonlijke aanbod. Hierin staan 
maximaal 12 woningen.

Regio Utrecht
Via www.woningnetregioutrecht.nl kunt u ook 
reageren op woningen in de regio Utrecht. De 
regio Utrecht bestaat uit de gemeenten Bunnik, 
De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, 
Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, 
Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij 
Duurstede, Woerden en Zeist.
 
Reageren op een woning
Op de website van Woningnet vindt u bij 
Woningaanbod alle woningen die op dit moment 
beschikbaar zijn. Bij de woningadvertentie klikt 
u op Reageren. U mag maximaal twee actuele 
reacties hebben. Dit zijn reacties op woningen 
waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Is 
de reactietermijn van een van uw actuele reacties 
verstreken, dan kunt u weer op een nieuwe woning 
reageren. 

Wij adviseren u om minimaal één keer per week het 
woningaanbod op de website te bekijken.  Iedere 
dag verschijnt er nieuw woningaanbod op de 
website.

Naast deze reacties kunt u onbeperkt reageren op 
vrijesectorhuurwoningen.
U kunt reageren via internet. 

Accepteren of weigeren
Heeft u een woning aangeboden gekregen? Geef 
dan uw reactie door via de website. 
Log in en ga naar Mijn Reacties. Houd wel rekening 
met de door de woningbouw bepaalde termijn. 
Die staat vermeld in de uitnodiging die u heeft 
ontvangen. Als u namelijk niet op tijd reageert, 
dan wordt automatisch de volgende kandidaat 
uitgenodigd. U komt dan niet meer in aanmerking 
voor de woning.
 
Lukt het niet om de reactie via internet door te 
geven, neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch 
contact met Woningnet op.
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Bijlage 3: Passend toewijzen
Passend toewijzen stelt eisen aan de grootte van 
uw huishouden en inkomen om in aanmerking te 
komen voor een sociale huurwoning. Dit zijn regels 
van de Rijksoverheid. En deze zijn best ingewikkeld. 
Neem de tijd om deze bijlage te lezen. En bij vragen 
aarzel niet om onze bewonersbegeleiders te bellen/
mailen.

 
 
 
 
 
 

 
Inkomensgrenzen en huurprijs
Verhuist u naar een andere sociale huurwoning? 
Dan is het prettig als de huurprijs van deze 
woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u 
meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt 
dragen. Deze grenzen zijn vastgelegd in de nieuwe 
Woningwet. Het doel is dat mensen met een laag 
inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Hoe werkt het?
Niet elke corporatie doet dit op dezelfde manier. De 
meeste corporaties stellen van tevoren vast of zij de 
huurprijs voor die woning verlagen en adverteren 
de woning voor deze huurprijs. 

Portaal verlaagt de huurprijs wanneer blijkt dat 
het inkomen van de woningzoekende onder de 
huurtoeslaggrens ligt. Als u een jaarinkomen heeft 
tot € 24.075 (eenpersoonshuishouden) of € 32.675 
(tweepersoonshuishouden) dan wordt de huurprijs 

vastgesteld op maximaal € 633,25 of € 678,66 per 
maand voor een groter huishouden (3 personen of 
meer), ook als de huurprijs eigenlijk hoger is. U kunt 
dan huurtoeslag aanvragen. Bent u of is iemand 
in uw huishouden pensioengerechtigd dan gelden 
de inkomensgrenzen van € 23.975 en € 32.550 per 
jaar voor een groter huishouden (prijspeil 2022).
 
Als de woningzoekende geen recht heeft op 
huurtoeslag en het jaarinkomen is  onder 
de € 40.765 (alleenstaanden) of  € 45.014 
(meerpersoonshuishouden) onder de dan geldt een 
huurprijs van € 763,47,- per maand (prijspeil 2022). 

Zorg dat uw gegevens bij Woningnet 
kloppen! Dan klopt uw zoekprofiel voor 
de stad Utrecht en voor de regio. En 

ontvangt u het voor u passend aanbod. 
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Hoe wordt de inkomensgrens voor een 
woning vastgesteld?
Bij toewijzing van een woning vragen wij u 
om een (actuele) inkomensverklaring van de 
Belastingdienst. Aan de hand van deze verklaring 
berekenen wij of de inkomensgrenzen passend 
zijn bij de aangeboden woning. Het inkomen van 
partners telt mee.

Bezettingsnorm (de grootte van uw 
huishouden)
Bij woningtoewijzing gelden er ook 
passendheidseisen wat betreft huishoudgrootte 
(bezettingsnorm). 

Onderstaande tabel is het uitgangspunt.

* Corporaties kunnen voor deze woningen eventueel een minimale bezettingsnorm stellen
Spelregels  ->www.woningnet.nl ->Zoekterm ‘bezettingsnorm’

Of https://www.woningnetregioutrecht.nl/Paginas/Bezettingsnorm%20UTR

Heeft u vragen over uw situatie? Stelt u deze dan tijdens het persoonlijke huisbezoek of neem contact op met 
onze bewonersbegeleiders. 

Meergezinswoning = 
een woning vanaf de 
1e verdieping en hoger 

Bijlage 4: Wijkindeling  
Utrecht – Wijk West 
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Bijlage 5: Huurtoeslag
Voorbeeld
• Huurder is ouder dan 23 jaar
• Huurder is alleenstaand
• En heeft een bijstandsuitkering € 12905,28 per jaar

Huidige huur                € 372,39 
Huurtoeslag            € 134,00 
Totaal huurkosten = € 238,39

Nieuwe huur                € 633,25 
Huurtoeslag            € 329,00 
Totaal huurkosten = € 304,25

Nieuwe huur                € 752,00 
Huurtoeslag            € 376,00
Totaal huurkosten = € 376,00

BRON: www.toeslagen.nl

Bijlage 6: Informatie over  
Tango (juni 2021)
• In totaal 178 sociale huurwoningen in Leidsche Rijn.
• 96 voor Portaal, 82 voor Mitros, binnentuin, fietsenstallingen en parkeergarage. Niet voor iedereen een 

parkeerplaats, deze moeten gehuurd worden.
• Voor Portaal 80 tweekamerwoningen (gemiddeld 55,5m2 ) en 16 driekamerwoningen (gemiddeld 67,8m2)
• Gasloos, duurzaam, energiezuinig en 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 2022) dit zijn de 1e en 2e aftoppingsgrens.
• Woningen van Mitros zitten op de liberalisatiegrens € 763,47 per maand (prijspeil 2022).
• Oplevering: xxx

Sociaal concept Tango
• Vergelijkbaar met Majella
• 30 woningen voor De Tussenvoorziening volgens Majella methodiek.
• Inzet is dat er ook een algemene ruimte komt.
• Mitros is betrokken bij het concept, maar geen verplichting bij hun huurders.
• We zijn nog in gesprek met de gemeente over xxxx.
• We zijn nog in gesprek met Mitros over het huren van een 3-kamerwoning voor mensen van Majella met 

een hoger inkomen. 
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Het blauw gearceerde gedeelte zijn de woningen van Portaal 

woning-
type

aan-
tal

gebruikers-
oppervlakte 
(m²)

aantal 
kamers

A1 5     68,2 3k met balkon aan 
buitenzijde

zijgevel parkzijde

A2 2     62,5 3k met buiten ruimte zijgevel parkzijde

A3 1     86,0 3k maisonnette en 
buitenruimte bij 
entree

zijgevel parkzijde

A4 7     64,3 3k met balkon aan 
buitenzijde

zijgevel parkzijde

A5 1     81,9 3k maisonnette en 
buitenruimte bij 
entree

zijgevel parkzijde

C1 40     55,7 2k met balkon galerij Romestraat, 
balkon

C2 30     50,9 2k met balkon galerij Romestraat, 
balkon

C3 9     69,0 2k maisonnette en 
buitenruimte bij 
entree

Romestraat

C4 1     65,1 2k met trap opgang 
entree en buiten-
ruimte bij entree

Romestraat

    96 
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Dit is een uitgave van Portaal, februari 2022.

Woningcorporatie Portaal bouwt aan kansrijke buurten 
waar je je thuis voelt. Wij bieden in de regio Leiden 
onderdak aan ruim 7.500 huishoudens. Daarnaast werken 
we in de regio’s Eemland, Arnhem, Utrecht en Nijmegen. 



Heeft u een vraag aan ons?
U kunt ons bellen via telefoonnummer 088  767 82 25. www.portaal.nl


