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Beste bewoners van de Thomas à Kempisweg, in deze 

nieuwsbrief een korte terugblik op de inloop tijdens de 

draagvlakmeting, de uitslag van de draagvlakmeting en 

alvast wat praktische tips & trucs!  

 

Inloop - Poffertjes eten 

Op woensdag 23 en dinsdag 29 maart kon u onder het 

genot van poffertjes vragen stellen aan de medewerkers 

van Portaal. Wat fijn dat jullie naar de  bijeenkomsten in de 

tuin van het Thomas à Kempisplantsoen zijn gekomen. De 

sfeer zat er goed in en de zon zorgde voor een vrolijke 

noot. Een bewoner vertelde “het is een mooi plan en de 

bewonerscommissie en Portaal hebben er goed over 

nagedacht’. Wij hopen dat we al uw vragen zo goed 

mogelijk hebben beantwoord.  

 

Uitslag Draagvlakmeting  

Op maandagavond 4 april hebben de bewonerscommissie 

Majella en Portaal samen de stemmen geteld.  

Om het draagvlak te halen is de afspraak dat 60% van de ingeleverde formulieren 

moeten instemmen met het sociaal plan. Het draagvlak is gehaald met ruim 96% 

van de stemmen!  

Voor de Thomas à Kempisweg is de uitslag: 

 

Aantal correct ingevulde formulieren: 55 

Voor: 53 

Tegen: 2 

 

 

Hoe nu verder 

Portaal heeft bij de gemeente Utrecht de stadsvernieuwingsurgenties voor u 

aangevraagd. De gemeente heeft hiermee ingestemd. Hierdoor kan het Vierde Huis 

deze urgentie bij uw inschrijving op Woningnet zetten. Het duurt ongeveer 2 tot 3 

maanden voordat het Vierde Huis dit bij uw inschrijving verwerkt heeft. U ontvangt 

hierover een brief of e-mail van het Vierde Huis 

 

Na instemming van de gemeente zijn de afspraken uit het sociaal plan geldig. U kunt 

vanaf nu de huur opzeggen met recht op o.a. de verhuiskostenvergoeding.  
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Tips & Trics 

Opruimen  

We verzamelen altijd meer dan we denken! 

Daar komen we vaak pas achter als we 

gaan verhuizen. Onze tip is om op een 

regenachtige dag te beginnen met een kast 

of een lade. Iedere week een uurtje merk je 

niet. Terwijl het vlak voor een verhuizing 

veel stress oplevert.  

Mocht je geen idee hebben hoe en waar te 

beginnen? Google dan op Marie Kondo, de opruim goeroe van dit moment!  

 

Grof Vuil 

Heb je veel spullen die je weg wil gooien? Dan kan je dit gratis wegbrengen naar het 

afvalscheiding station, deze is heel dicht bij. Tractieweg 120 3534 AP Utrecht 

 

Lenen aanhanger of bakfiets 

Je kan ook een aanhanger of bakfiets lenen bij het afvalscheidingsstation. Voor het 

maken van een afspraak en de voorwaarden verwijzen we je naar de site van de 

gemeente Utrecht. 

 

Tip: www.utrecht.nl zoekterm ‘grof vuil’.  

 

Gratis op laten halen 

Grof vuil kun je gratis op laten halen. Dat kan alleen als je een afspraak maakt 

https://www.utrechtafval.nl/.  

Houd je alsjeblieft aan de afspraak en de voorwaarden van de gemeente! Onze 

ervaring is dat wanneer er spullen naast de ondergrondse container staan deze berg 

vanzelf groeit. Met alle gevolgen van dien; het trekt ongedierte als muizen en ratten 

aan!  

 

Passendheid 

Portaal en alle andere corporaties moeten voldoen aan de passendheidseisen die in 

de wet staan. In deze wet staat welke woning uw mag huren met welk inkomen. Ook 

staat hierin hoeveel personen er in een woning moeten gaan wonen  

In de brochure is een tabel opgenomen over de grootte van het huishouden 

(bezettingsnorm). Deze is inmiddels aangepast. De laatste versie is als bijlage 

toegevoegd aan deze nieuwsbrief. De laatste versie staat ook op WoningNet Utrecht.  

 

Tip: www.woningnetUtrecht.nl zoekterm ‘bezettingsnorm’.  

 
Hulp  

Astrid en Aad zijn onze bewonersbegeleider van Portaal voor de Thomas à 

Kempisweg. Als u iets niet begrijpt of u heeft een vraag dan kunt u hun altijd bellen. 

Hun gegevens staan aan de linkerkant van deze brief en in de brochure die u onlangs 

heeft gehad. Heeft u straks hulp nodig bij het zoeken naar een andere woning? Ook 

dan kunnen zij u ondersteunen.  

 

Tango 

Wil je nog informatie over Tango dan kan je contact opnemen met Erik Patist. Zijn 

gegevens staan in de brochure. Heb je de brochure niet meer. Deze staat ook op de 

website van Portaal  

 

Tip: www.portaal.nl  zoekterm ‘thomas a kempisweg’ 
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