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PORTAAL

• Corporatie met 50.000 
woningen in de regio’s 
Utrecht, Leiden, 
Amersfoort en 
Arnhem/Nijmegen

• Betaalbaarheid
• Beschikbaarheid
• Duurzaamheid



DOELGROEP

• 250 instapwoningen
• De huisverlater: jongeren 

die zelfstandig willen 
wonen

• Er is een wachttijd van ca 
9 jaar

“Eindelijk een woning voor 
mijzelf“- woningzoekende

“Blij dat mijn dochter nu 
zelfstandig kan gaan 
wonen” - ouder



DOELGROEP

• Ca. 50 woningen voor 
statushouders uit 
Nieuwegein 

• Ca. 20 woningen 
maatschappelijke opvang. 
Zij worden begeleid naar 
zelfstandig wonen. 

• Partner: Lister



WONINGEN

• 2 en 3 kamer sociale 
woningen

• Huurprijs van ca. € 490 
tot € 560

• Gemeenschappelijke 
ruimte voor bewoners en 
buurt

• Onderzoek naar 
voorzieningen in Lens

VOORZIENINGEN



SAMEN LEVEN

• Meander is een 
woongemeenschap. 

• Gericht op de inzet van 
huurders in het beheer 
van het gebouw, de 
woonomgeving en elkaar. 

• Selectie op dragende 
bewoners (motivatie)



SAMEN LEVEN

• Onderlinge ontmoeting 
en ondersteuning: 
ontmoetingsruimte voor 
bewoners en de buurt 
(Lister)

• Onze ervaring: Majella
Wonen, De Saffier, 
Groene Sticht, Places2BU









LEVENDIG

Wonen in Meander staat 
voor:

• Wonen in een levendige 
omgeving

• Wonen in een gebied in 
ontwikkeling

• Wonen in een omgeving 
met diverse functies

Wonen draagt bij aan een 
leefbaar Rijnhuizen



LEVENDIG

• Extra geluidsmaatregelen

• Communicatie naar de 
huurder

• Huurcontractbepaling

• Regulier overleg met 
bewoners en 
ondernemers in de 
omgeving

• Extra inzet van Portaal op 
huismeester en sociaal 
beheer



DE WONINGZOEKENDE

‘Ik ben samen met mijn 2 kinderen urgent 

verklaard in Nieuwegein met een 

hardheidsclausule. Hierdoor heb ik recht 

om te reageren op appartementen, flats en 

bovenwoningen in Nieuwegein. Hier ben ik 

heel dankbaar voor. 

Het probleem is echter dat er gewoon geen 

woningen loskomen in heel Nieuwegein. 

Een grote gemeente als Nieuwegein en 

maar 1x in de 2 à 3 weken komt er iets 

beschikbaar waar ik eventueel op kan 

reageren. En dat terwijl er zoveel wordt 

gebouwd en omgebouwd. 

Ik zou zo graag in het kantorencomplex bij 

Merwestein willen gaan wonen, maar ook 

dit grote complex is weer vrije sector. Mag 

ik vragen waarom er zo weinig wordt 

geïnvesteerd in woningen voor mensen met 

mindere inkomens? 

Dit is een waargebeurd verhaal met gefingeerde foto en 

naam i.v.m. privacy.
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MAATREGELEN

Maatregelenpakket Portaal i.h.k.v. Woon & Werkomgeving

Fysieke maatregelen

- Extra geluidsmaatregelen dan wettelijk noodzakelijk, langs m.n. de 

Structuurbaan, bijvoorbeeld volledig afgeschermde buitenruimtes en 

volledig afgeschermde ramen van slaapkamers

Communicatie

- Vooraf aan bewoners vertellen waar men gaat wonen: dynamisch 

woon-werk-gebied met veel actieve bedrijven

- In huurcontracten melden dat het geen aanleiding voor klachten mag 

zijn

Bewoners

- Afspreken dat bewoners, bij mogelijke overgevoeligheid voor geluid 

(bijvoorbeeld lage tonen) binnen het complex kunnen verhuizen

Overleg

- Regulier overleg met bedrijven om samen verantwoordelijkheid te 

nemen voor het gehele gebied, als goede buren

Inrichting omgeving

- In overleg met de omringende bedrijven en toekomstige bewoners 

inrichten van de openbare ruimte rondom het complex

- Inrichting van de openbare ruimte zodat een veilige situatie voor alle 

verkeersgebruikers bestaat, waarbij de gebruiksmogelijkheden voor 

het (zwaar) verkeer op de Structuurbaan en Martinbaan geen 

belemmeringen ondervindt


