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In uw brief van 26 oktober 2017 gaat u in op het plan van Portaal om over te gaan tot 
het realiseren van sociale huurwoningen in het pand Meander aan de Martinbaan. 
Dit voornemen is op diverse momenten besproken, meest recent tijdens de vergadering 
van de commissie ROM, waar het voorontwerpbestemmingsplan Meanderpark en het 
beheerplan van Portaal aan de orde zijn gekomen. 

Mede naar aanleiding van deze vergadering en de vragen die daarin zijn gesteld heeft 
Portaal op vrijdag 8 december a.s. een bezoek aan een locatie van Portaal 
gepland, waarin ervaringen zijn opgedaan met een dergelijke project. Daarbij zal Portaal 
ook nader ingaan op de wijze van beheer die Portaal voor ogen heeft. 
Wij nodigen alle raadsleden hiervoor van harte uit! 

In uw brief stelt u ons de volgende vragen: 

1. De beoogde doelgroepen voor het Meanderpark zijn starters, spoedzoekers, 
statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang. Van de bewoners waarvan 
wordt aangenomen dat ze een grotere draagkracht hebben, wordt verwacht dat zij de 
bewoners met een beperktere draagkracht ondersteunen. Dit wordt de 'magie mix' 
genoemd. 

a. Bent u het met ons eens dat kleine appartementen zoals beoogd in het 
Meanderpark voor starters en spoedzoekers vooral een tijdelijke oplossing 
zijn? 

b. Dat er een gerede kans is dat de mutatie van bewoners relatief hoog zal zijn? 
c. En dat dit een belemmerende factor is voor gemeenschapsvorming? 
d. Een snel wisselende bezetting gevolgen heeft voor het onderhoud en beheer 

van het complex? 

Antwoord 
Wij hebben over uw vragen vanzelfsprekend met Portaal en Lister overleg gevoerd, 
aangezien zij hier ervaring mee hebben en ook initiatiefnemers van de plannen voor het 
Meander zijn. 

http://www.nieuwegein.nl
mailto:r.vanveen@nieuwegein.nl
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De woningen die Portaal beoogd in het complex zijn hoofdzakelijk twee en driekamer 
woningen, variërend in omvang van zo'n 50-60 m2. Enkele uitzondering daargelaten, 
vanwege de bijzondere vorm van het te transformeren gebouw, zijn het dus goed 
passende woningen voor de beoogde doelgroep. 
Portaal geeft aan dat wat betreft de doorstroming de gedachtegang op zich logisch is. Het 
gaat over starters en inderdaad gaat de uitstroom dan sneller dan bij een 'normaal' 
complex. De verwachting van Portaal voor Meander is dat ca. 10% van de woningen 
jaarlijks muteert. Echter, wat uit ervaringen elders ook blijkt: juist deze groep is meer 
dan elke andere groep bereid zich in te zetten ten behoeve van het algemeen belang en 
de medebewoners. Een goed voorbeeld daarvan is de Saffier, de mix van (ex-)studenten 
en ouderen in Hoograven Utrecht. Juist hier ziet Portaal een grote mate van 
betrokkenheid, interesse in zelfbeheer en zelfwerkzaamheid bij de jonge starters. 
Ook bij andere 'magic mix'-projecten in Nederland gaat het vaak om starters. 
Dergelijke projecten sluiten goed aan bij een min of meer intrinsieke motivatie van deze 
doelgroep naar de wens de woonomgeving in positieve zin te beïnvloeden, onderlinge 
ondersteuning en ontmoeting, ruimte voor eigen inbreng en ideeën, wens tot 
zelforganisatie, etc. Net als bij de Saffier is enige sturing daarop wel van belang, zoals 
juiste werving en selectie op motivatie. 

Kortom, in antwoord op uw subvragen a tot en met c, wij denken met Portaal dat juist 
deze groep dat stapje extra gaat zetten waarbij we zelfs denken dat enige mate van 
verloop goed is voor nieuwe inbreng en motivatie. 

Lister is van mening dat het wonen op het Meander cliënten van Lister kansen biedt. Het 
is een nieuw complex en een nieuw concept waar het van meet af aan de bedoeling is om 
een community te bouwen. Alle mensen die er gaan wonen weten meteen waar én met 
wie ze gaan wonen en zijn dragend en kiezen bewust voor dit complex. Dit betekent dat 
je niet anoniem woont, maar je inzet. De ervaringen van Listeren die van collega 
instellingen zijn positief inzake wonen in een community / the magie mix. Cliënten voelen 
zich er thuis en hebben het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn en worden geaccepteerd. 
Ook kan Lister ze vanaf het eerste moment betrekken in hun toekomstige 
woonomgeving. 

Het beheer zal van meet af goed geregeld worden. Een voorwaarde is een centraal punt 
waar bewoners en omwonenden terecht kunnen en die direct kan optreden bij overlast of 
andere beheervraagstukken. Belangrijke pijlers zijn de woonbegeleiding op maat, de 
woonvereniging waar alle bewoners van het complex lid van gaan worden en de blijvende 
extra inzet van Portaal in de vorm van een sociaal beheerder die een belangrijke rol krijgt 
in het voorkomen van woonoverlast en de begeleiding van de woonvereniging. Door deze 
combinatie van professioneel beheer en beheer door bewoners binnen de woonvereniging 
in de vorm van gangmakers en projectmaker is er juist meer sociale controle maar ook 
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meer betrokkenheid op elkaar waardoor een meer beschermde woonomgeving kan 
ontstaan dan in een reguliere setting. Door de mix van bewoners en de aansporing tot 
zelfbeheer in combinatie ook met activiteitengroepen voor ontmoeting, terreininrichting 
en lokaal ondernemerschap zetten Portaal en Lister alles in werking om zelfredzaamheid 
en talentontwikkeling te bevorderen. En voor kleine onderhoudsklussen en het 
schoonhouden van het groen en het omliggende terrein worden twee teams gevormd. 

In antwoord op uw subvraag d, verwachten wij derhalve niet dat de wisselingen in het 
complex van invloed zijn op de kwaliteit van het onderhoud en het beheer. 

2. Er zullen 40 mensen komen uit beschermd wonen / de maatschappelijke opvang. Ook 
voor hen geldt dat de vraag naar goede en passende woningen groot is. Eerder 
hebben wij als bezwaren aangegeven dat het Meanderpark met name voor deze 
doelgroep te ver buiten de reguliere voorzieningen van winkels, scholen en zorg en 
een bewoonde buurt ligt. De Raad heeft in 2016 het programma Woonwijs 
aangenomen waarin is afgesproken dat er voor mensen met zorgbehoefte of voor 
mensen die maatschappelijk dreigen uit te vallen en voor wie het belangrijk is dat zij 
hun eigen kracht hervinden, het belangrijk is dat zij kunnen wonen in de zogenaamde 
'cirkels voorrang wonen en zorg'. 

a. Om welke redenen wordt afgeweken van dit afgesproken beleid? 
b. Onderschrijft u met ons het belang van een wederzijdse uitwisseling tussen 

buurt en beoogde doelgroepen, om zo bij te dragen aan een kwalitatief goede 
woonomgeving voor mensen die tot kwetsbare groepen behoren? 

c. Uw college heeft op 19/9/2017 een principebesluit genomen betreffende de 
transformatie van het kantoorpand Dukatenburg 90, waarbij u onder andere 
de volgende voorwaarden hebt gesteld: 'Minder en grotere appartementen 
realiseren, die beter aansluiten bij de behoefte van inwoners en beter 
aansluiten bij de vorm van het gebouw'. Bent u bereid om met betrokken 
stakeholders van het Meanderpark (Lister, Portaal) in gesprek te gaan om de 
huisvesting voor mensen uit de maatschappelijke opvang te realiseren aan de 
Dukatenburg in plaats van het Meanderpark? 

Antwoord 
Het plan voor Meanderpark behelst ca. 250 woningen, daarmee vormt Meander alleen in 
omvang al een woonbuurt. De 'magie mix', zoals hiervoor al aan de orde is geweest, richt 
zich hierbij juist op wederzijdse uitwisseling en draagt juist bij aan een kwalitatief goede 
woonomgeving voor alle doelgroepen. Lister en Portaal hebben tegen deze achtergrond 
juist gekozen voor samenwerking in een dergelijk concept en blijven ook op de langere 
termijn zorgdragen voor een goed functioneren. Centraal onderdeel van het woonconcept 
is de algemene ontmoetingsruimte waar Lister het beheer voor haar rekening gaat nemen 
met een netwerk van vrijwilligers. Lister stelt de ruimte beschikbaar aan de wijk, 
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bewoners, cliënten, partners en kleine ondernemers. Met deze opzet gaat de 
ontmoetingsruimte niet alleen een belangrijke sociale functie vervullen voor de bewoners 
in het gebouw vervullen maar ook voor de buurt. De ontmoetingsruimte zal ook bijdragen 
aan de levendigheid in en om het complex en daarmee aan een sociaal veilige 
woonomgeving. 

Lister geeft aan dat de belangrijkste voorwaarde naast betaalbaarheid en kwaliteit van de 
woning is beschikbaarheid van openbaar vervoer en veiligheid van de leefomgeving en 
variatie in het wonen en contractvormen. Uiteraard zijn voorzieningen als winkels en een 
gezondheidscentrum van belang, maar wonen op enige afstand hiervan is ook goed 
mogelijk. De afstand vanaf Meander naar voorzieningen in de kern van Jutphaas of in de 
City is op zich zelf aanvaardbaar en zal nog verbeteren met het aanleggen van een extra 
langzaam verkeersverbinding in het kader van het project Rijnhuizen. Het complex 
Meander zal echter niet voor alle cliënten van Lister geschikt zijn, sommige cliënten 
willen inderdaad dichterbij voorzieningen wonen of niet in een community waar ook iets 
van ze wordt verwacht. Lister geeft aan dat zij in de selectie van cliënten hier rekening 
mee zal houden en mogelijk dus minder cliënten kan plaatsen, hier is Lister zich van 
bewust. 

Lister kijkt dan ook op allerlei manieren naar door- en uitstroommogelijkheden. Het is 
zoeken, want binnen Nieuwegein is er, aldus Lister, weinig klein, sociaal, betaalbaar 
aanbod (voor de doelgroep van Lister) en praktisch geen aanbod voor mensen onder de 
23 jaar. Lister vindt het dan ook wenselijk dat er op korte termijn extra sociale woningen 
voor de laagste inkomensgroep (huur tot € 592,55 per maand) worden toegevoegd in 
Nieuwegein. Ook hecht Lister waarde aan een mate van spreiding van doelgroepen en 
sociaal huurders, soms ook kwetsbare mensen. Het voorkomen van 'portieken' is zowel in 
belang van de cliënten van Lister, de huurders, instellingen, woningcorporaties als 
gemeenten. Niet voor alle willekeurige bewoners zal het Meander een geschikte locatie 
zijn, voor bijvoorbeeld ouderen of mensen die erg slecht ter been zijn, zijn andere 
locaties meer geschikt. Lister en Portaal, maar ook andere partijen, hebben daar ook 
andere locaties voor beschikbaar. 

De door u genoemde 'cirkels voorrang wonen en zorg' hebben vooral betekenis voor 
initiatieven in die cirkels: wanneer daar iets gaat gebeuren, richt je dan vooral op die 
doelgroepen voor wie directe nabijheid van voorzieningen van doorslaggevend belang is. 
De 'cirkels voorrang wonen en zorg' zijn geïntroduceerd in de Woonvisie, vastgesteld door 
de raad in 2015. Bij 'Wonen en zorg' en in de bijlage van de Woonvisie is een en ander 
uitgewerkt. De ambities die wij hier nastreven zijn "de bestaande woningvoorraad meer 
geschikt te maken voor ouderen en mensen met een beperking" en "door middel van 
nieuwbouw en transformatie te voorzien in voldoende nultreden-woningen en verzorgd 
wonen". 
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Deze ambities worden onder meer gerealiseerd door voorrang te geven aan de realisering 
van woningen voor ouderen en mensen met een fysieke beperking of 
ondersteuningsvraag bij de uitgifte van gemeentegrond binnen de gunstig gelegen 
gebieden, zoals aangegeven op het kaartje en door het stimuleren van de realisering van 
woningen voor ouderen en mensen met een fysieke beperking of ondersteuningsvraag 
wanneer marktpartijen woningen realiseren binnen de gunstig gelegen gebieden, zoals 
aangegeven op het kaartje. Voor een beter begrip wijzen wij u in dit verband op een 
drietal kenmerken van de cirkels voorrang wonen en zorg: 

1. Met de getrokken cirkels verbinden wij de aanwezige voorzieningen enerzijds 
met de beperkte mobiliteit van de doelgroepen ouderen en mensen met een 
fysieke beperking. Deze beide groepen zijn geen doelgroepen in de 
ontwikkeling van de Meander; 

2. Het betreft een voorrangsregeling, dat wil zeggen een positieve impuls om in 
deze waardevolle gebieden huisvesting te bieden aan die doelgroepen die 
daar het meest behoefte aan hebben; 

3. In het programma Woonwijs zoals vastgesteld door de raad in 2016 wordt 
opnieuw aandacht besteed aan de 'cirkels voorrang wonen en zorg'. Deze 
aandacht treft u aan in het spoor 1 van het programma dat met name 
betrekking heeft op het langer zelfstandig wonen voor ouderen en niet in het 
tweede deel dat de agenda bevat voor het zelfstandig wonen van inwoners 
met een beperking en voor maatschappelijke uitvallers. In dit eerste deel van 
Woonwijs worden de cirkels genoemd in verband met nultreden-woningen en 
Verzorgd Wonen. 

Het pand Dukatenburg is van een particuliere eigenaar/ initiatiefnemer. Wij kunnen zelf 
met Lister en Portaal derhalve geen afspraken maken over maatschappelijke opvang in 
dit pand. Wel hebben wij de initiatiefnemer en Lister met elkaar in contact gebracht. 

3. In het beheerplan wordt aangegeven dat contractueel het volgende zal worden 
vastgelegd met de toekomstige bewoners, 'klachten over geluid geen aanleiding 
mogen zijn tot klachten'. Dit heeft te maken met de ligging van het Meanderpark in 
de nabijheid van bedrijven en de doorlopende Plettenburgerbaan. 

a. Bent u bereid om de risico's te dragen die een dergelijke beperking met zich 
brengt, namelijk de beperking dat toekomstige bewoners zich niet uit kunnen 
spreken over de kwaliteit (geluid) van de woonomgeving? 

Antwoord 
Het door u aangehaalde contractuele punt is iets dat Portaal voornemens is om op te 
nemen in de huurovereenkomst die zij sluiten met de toekomstige bewoners. Een 
dergelijke bepaling wordt meer toegepast en dient vooral als 'attendering' voor de 
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toekomstige bewoners, dat zij weten waar zij gaan wonen en de omstandigheden op het 
moment van het sluiten van de overeenkomst accepteren. Mocht de woonsituatie, 
bijvoorbeeld vanuit geluidsoverlast, vervolgens (fors) verslechteren kunnen bewoners 
daarover wel degelijk terecht bij hun verhuurder. Bovendien kan altijd, zonder gebruik 
van juridische middelen, overleg met elkaar plaatsvinden over punten aangaande de 
woonkwaliteit en eventuele geluidshinder. Wij schatten het 'risico' zoals u dat omschrijft 
derhalve als zeer beperkt in en zien hierin geen belemmering om aan de plannen mee te 
werken. 

Onze taak is om de plannen te toetsen aan de wettelijke regels die van toepassing zijn. 
Bij het voorontwerpbestemmingsplan zijn daartoe de nodige geluidsonderzoeken 
gevoegd. Op grond daarvan is de wijziging van de bestemming mogelijk. Bij de toetsing 
van de, nog aan te vragen, omgevingsvergunning, zal dit opnieuw vanuit onze taak, een 
aandachtspunt zijn. 

Algemeen 
Als college zijn wij blij met dit initiatief van Portaal. Portaal draagt met de realisatie van de 
ca. 250 betaalbare eenheden waaronder 40 voor mensen uit de Opvang en Beschermd 
wonen substantieel bij aan het oplossen van een aantal maatschappelijke vraagstukken in 
de gemeente, zoals in de eerste plaats het groeiende tekort aan betaalbare woonruime. 
Daarnaast geeft het project ook een antwoord op het probleem van de stagnatie in de 
doorstroming uit Beschermd wonen van mensen die toe zijn aan zelfstandig wonen en die 
nu vaak onnodig lang moeten wachten omdat betaalbare woonruimte ontbreekt. Tot slot 
komt het project tegemoet aan het probleem van stigmatisering en onbewuste exclusie van 
psychisch kwetsbare mensen. Door de vorming van een woonvereniging en de gezamenlijk 
participatie daarin en in een ontmoetingsruimte kan iedereen meedoen en erbij horen. 

Wij vertrouwen er op u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Graag gaan Portaal en wij op mogelijke nadere vragen in tijdens het projectbezoek op 
vrijdag 8 december a.s. Portaal heeft verzocht of u zich hiervoor wilt aanmelden en wij 
nodigen u hier (nogmaals) van harte toe uit! 

Met vriendelijke groet, 
byrg/emeester en wethouders, 

F.TJ.M. Backhuijs 
burgemeester 


