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een warm onthaal in de nieuwe 
wijk wijngaert iii
Snel ontwikkeld, Snel verkocht, Snel verhuurd en razendSnel gebouwd. in alle opzichten 

iS het bouwproject wijngaert iii (drie blokken van in totaal zeventien woningen) in haaren 

vlot verlopen. dat iS bijzonder in de huidige woningmarkt. op 6 november hebben we daar 

nadrukkelijk bij StilgeStaan tijdenS het opleveringSfeeStje in ontmoetingSruimte de 

tempelier.

alle betrokken partners en bewoners van dit nieuwbouwproject waren hiervoor uitgenodigd.  
de nieuwe bewoners wachtten een warm onthaal. van de overburen van zorginstelling Cello kregen 
ze allemaal een bloemetje en een presentje. 

Cello woont sinds begin 2012 in de wijk. daarvoor woonde de groep in het voormalige zorgcomplex 
haarendael in haaren. jeannette dorresteijn van Cello prees het initiatief van woonveste om nabij 
de beschermd wonen-groep van Cello het nieuwbouwplan te realiseren. “onze bewoners hadden 
maar één wens toen ze hier kwamen wonen: overburen krijgen en met elkaar samenwonen in de 
wijk. dat is door jullie mogelijk gemaakt. fantastisch vinden we dat.”  

in haaren iS onlangS nieuwbouwplan wijngaert iii opgeleverd. een bijzonder project in vele opzichten.  

de bewonerS van cello wachtten hun nieuwe wijkgenoten op met een bloemetje.
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wijngaert iii in vele opzichten  
een bijzondere woonwijk
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wijngaert iii in haaren iS in veel opzichten een bijzondere wijk.  

niet alleen doordat een woongroep van cello van ongeveer 

negentig perSonen er iS gehuiSveSt. maar ook omdat er binnen 

negen maanden zeS koop- en elf Sociale huurwoningen zijn 

gebouwd. en allemaal direct verkocht en verhuurd. een prachtig 

reSultaat voor woonveSte, medeontwikkelaar en bouwbedrijf 

hendrikS coppelmanS en de gemeente haaren.

Wie nu Wijngaert III bekijkt, kan maar moeilijk geloven dat er lange tijd 
niemand wilde bouwen op de voormalige maïs- en grasvelden. “Wel vijf  
partijen haakten af”, vertelt wethouder Johan van den Brand. “De grond 
was te duur. Er wordt al zo weinig gebouwd en we zaten echt te springen 
om goedkopere woningen. Maar het werd steeds een onbetaalbaar 
verhaal. We hebben ons toen flink achter de oren gekrabd en onze 
plannen aangepast. Hierop is het Woonveste gelukt een haalbaar plan te 
realiseren. We zijn er heel gelukkig mee. Een extra reden om trots te zijn 
is dat er ook sociale huurwoningen zijn gebouwd. Daar is veel vraag naar.”

Aart Jan Gorter, directeur-bestuurder van Woonveste, is blij dat Woonveste 
er samen met de gemeente is uitgekomen. “Haaren heeft geworsteld  
met Wijngaert III, maar we hebben het samen goed opgelost.”  
Hij complimenteerde ook de bouwers van Hendriks Coppelmans die 
binnen negen maanden een compleet bouwplan hebben gerealiseerd.  
Hij prees tot slot nog de stijlvolle en overzichtelijke opzet van de wijk: 
“Het is een buurt met karakter. Dat is knap werk van Leenders Architecten.” 

wonen onder de huurtoeSlaggrenS

René Beks, directeur van Hendriks Coppelmans Ontwikkeling BV,  
liet weten heel trots te zijn op het project dat heel snel verkocht en 
verhuurd was. “Woonveste heeft Koopgarant ingezet. De huurwoningen 
kunnen onder de huurtoeslaggrens bewoond worden. Niet alleen 
profiteren bewoners van betaalbare koopsommen en huren, ook zijn hun 
energielasten lager. Dankzij de energetische maatregelen zoals de 
zonneboiler die we hebben toegepast, kunnen de maandelijkse kosten 
laag blijven. Dat maakt deze woningen meer dan betaalbaar. Hiermee is 

bewonerS van wijngaert iii in haaren ontmoetten elkaar voor het eerSt in de tempelier. een Soort huiSkamer waar heel de wijk terecht kan. 



nieuwe webSite: meer regelen op elk 
gewenSt moment

woonveSte heeft elke dag op de een of andere manier contact met 

haar huurderS. via wijkbezoeken, aan de telefoon, per brief of 

e-mail en SteedS vaker via onze webSite. de meeSte huurderS geven 

aan meer zaken online te willen regelen. het zijn vaak zaken 

waarvoor ze nu nog langS moeten komen of een brief moeten 

Sturen. goed nieuwS! dat gaat veranderen.

Vanaf  het voorjaar 2013 is er meer mogelijk op www.woonveste.nl.  
De huidige site krijgt een overzichtelijke, frisse uitstraling en informatie is 
eenvoudiger te vinden. Maar nog veel belangrijker: u kunt straks veel 
zaken online regelen. Denk aan: inschrijven als woningzoekende,  reageren 
op woningaanbod, zien hoeveel reacties op woningen zijn binnengekomen, 
uw betalingsverkeer volgen of  regelen, een reparatieverzoek, klacht of  
melding indienen, het overzicht planning voor woningonderhoud in de 
gaten houden en tot slot uw huur opzeggen.

uitgebreide online Service

Door onze uitgebreide service op de nieuwe website kunnen we u nog 
beter van dienst zijn en zaken sneller voor u regelen. Woonveste is dan 
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. U kunt via de nieuwe 
website zaken afhandelen waar en wanneer het u uitkomt. Want de 
nieuwe interactieve site krijgt ook een handige mobiele variant. De site 
komt begin tweede kwartaal online. We gaan nog bekijken of  "social 
media" (zoals bijvoor beeld Twitter) ons ook kan helpen in sneller en beter 
contact met onze huurders.  

woningaanbod online

Zodra de nieuwe site actief  is, vervalt onze wekelijkse advertentie met 
woningaanbod in lokale kranten. Dat betekent dat u voortaan op één plek 
(namelijk op onze nieuwe website www.woonveste.nl) alles kunt overzien 
en direct kunt reageren. Dat is wel zo overzichtelijk en snel.  Zoekt u een 
woning? Dan hoeft u maar één keer een zoekprofiel aan te maken. In een 
zoekprofiel staan uw voorkeuren. Zodra een woning van uw voorkeur 
vrijkomt, krijgt u een bericht van ons. U kunt zelf  bepalen hoe breed uw 
zoekopdracht in uw zoekprofiel is. (bijvoorbeeld meerdere type woningen 
of  woonplaatsen). Op de website staat altijd het volledige aanbod.

huurderS zonder internet 

We beseffen dat er huurders zijn die nog geen internet hebben. Gelukkig 
leert de ervaring van andere corporaties die ook online zijn gegaan met 
hun woningaanbod, dat dit nauwelijks problemen oplevert. De meeste 
mensen hebben wel iemand in hun omgeving die internet heeft en het 
woningaanbod voor ze in de gaten wil houden (kinderen, kleinkinderen, 
buurman of  buurvrouw etc.). Daarmee is het vaak al opgelost. Wie echt 
niemand heeft, kan bij Woonveste het aanbod bekijken. Wanneer nodig 
zullen wij mensen begeleiden bij het zoeken in het woonaanbod en bij het 
reageren. Dit laatste kan ook telefonisch, waarbij wij de reactie op internet 
verwerken. Onze baliefunctie blijft bestaan. Huurders en woningzoekenden 
kunnen dus bij ons op ons kantoor terecht met vragen. 

 

maximaal tegemoetgekomen aan de woonwensen van bewoners.”

kwaSten opzij en handjeS Schudden

Het opleveringsfeestje voor Wijngaert III was kort na de 
sleuteloverdracht. Diverse bewoners waren hierdoor in werkkleding 
aanwezig. Zo ook Eric en Martine Bechtold. “We hebben onze 
kwasten opzij gelegd en maken graag even tijd vrij voor onze 
buurtgenoten.” Het Vughtse stel vertelt vol enthousiasme over hun 
nieuwe woonomgeving: “Het is een rustige, knusse en groene wijk. Er 
wonen zowel mensen op leeftijd, als gezinnen met jonge kinderen. En 
dan is er nog de woongroep van Cello. Het is van alles wat. Dat is 
leuk. En de omgeving is prachtig. We hebben hier alles om het samen 
met onze zes kinderen heel fijn te krijgen. Dat gaat dus helemaal goed 
komen.”

bijzonder en waardevol

Sanne en Paul uit Tilburg zijn al klaar met klussen. “Maar we hadden 

dan ook haast”, wijst Sanne naar haar zwangere buik. In december 
verwacht het stel hun eerste kindje. “Eigenlijk zouden de huizen dan 
pas klaar zijn. Maar alles is zo vlot verlopen dat we eind oktober de 
sleutel al kregen. Dat kwam ons natuurlijk heel goed uit.” Sanne komt 
oorspronkelijk uit Haaren en heeft een goed gevoel bij de nieuwe wijk. 
“Dat komt door de mooie omgeving, maar ook door Cello.  
Nog voordat we hier kwamen wonen hebben we samen vrijwilligerswerk 
gedaan bij de opening van ontmoetingscentrum de Tempelier.  
Toen hebben we al een aantal Cello-bewoners ontmoet. Het is 
bijzonder en waardevol om met hen in een wijk te wonen.”

openbare huiSkamer

Jeannette Dorresteijn van Cello hoopt meer nieuwe wijkbewoners 
terug te zien in ontmoetingscentrum de Tempelier, die als openbare 
huiskamer voor de nieuwbouwwijk gaat dienen. “Wie samenleeft in 
een wijk, zal er samen iets van moeten maken. Dus durf  elkaar te 
ontmoeten en wees welkom hier.”

oproep

Wilt u onze website als eerste beoordelen?
Uiteraard maken we de website met name voor u. Bij alles wat we 
doen, bedenken we of  dat duidelijk is voor u. Vindt u eenvoudig wat 
u zoekt? Is de site gebruiksvriendelijk? Ziet de site er overzichtelijk 
uit?  

Graag willen we een aantal huurders en woningzoekenden onze 
nieuwe website laten zien voordat de site live gaat. We leggen onze 
nieuwe site voor aan dit klantenpanel. U hoeft geen computerexpert 
te zijn om deel te nemen. Wij zijn benieuwd naar uw eerste indruk 
en hoe u onze website ervaart. 

Wilt u op deze manier bijdragen aan onze nieuwe website, dan horen 
wij dat graag. Deze bijeenkomst vindt naar verwachting eind maart 
2013 plaats. De exacte gegevens volgen nog. U kunt zich aanmelden 
via info@woonveste.nl of  telefoonnummer 0416 - 37 87 80.  
Voor meer informatie over de nieuwe website kunt u terecht bij 
Mirjam Bieleman.
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