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Start bouw 18 woningen Het Hof in Baarlo
Het Hof vormt de kers op de taart van de gebiedsontwikkeling ‘Rond de
Engelbewaarder’ in het centrum van Baarlo. Na de oplevering in 2009 van de
Horizon, ’t Heem in 2012 en de Engelbewaarder in 2015 verwachten we rond de
zomer 2016 de 18 woningen op te leveren. Vandaag vierden we met de
toekomstige huurders het officiële startmoment van de bouw.
Bij de bouw van de woningen is voor de wensen van de toekomstige bewoners volop
ruimte geweest. Per blok bepaalden zij gezamenlijk de keuze voor de gebruikte
stenen, de gevelafwerking en de kozijnen. En kozen zij het model en de kleur voor
de voordeur. Daarbij was woningcorporatie Wonen Limburg nieuwsgierig naar de
motivatie van de toekomstige bewoners van Het Hof. Bas Sievers, directeur
Ontwikkeling & Vastgoed bij Wonen Limburg: ‘je thuis voelen in de wijk waarin je
woont. Met buurtgenoten die iets voor elkaar willen betekenen. Daar waren we naar
op zoek.’ Het volgende project komt er al snel aan voor de nieuwe bewoners van ’t
Hof. Ze gaan samen bedenken wat ze met de gezamenlijke binnenruimte willen. ‘Dat
de samenwerking goed zit, zagen we vandaag al met het metselen van de eerste
muur’, aldus Bas Sievers.
Van de 18 energiezuinige woningen zijn er inmiddels 16 verhuurd. De oplevering
staat gepland voor juli 2016. Het project is door ketensamenwerking met Van Wijnen
uit Sittard tot stand gekomen.
Noot voor de redactie
Ketensamenwerking is een manier van samenwerken, waar de partijen Wonen Limburg,
Bouwbedrijven Jongen en Van Wijnen op basis van vertrouwen de eigen én elkaars doelen
realiseren. Samen werken we aan het realiseren van onze missie: zorgen voor goed, veilig en
betaalbaar wonen, een thuis voor iedereen. Samen anders, samen beter. Voor meer
informatie: Helen Hillemans, communicatiemedewerker Wonen Limburg, 088-3850232,
helen.hillemans@wonenlimburg.nl | Elleke Derhaag, PR Bouwbedrijven Jongen,
045-5700200, ederhaag@bouwbedrijvenjongen.nl | Stijn Groen, PR & Communicatie
Van Wijnen Zuid, 046-4204551, s.groen@vanwijnen.nl

----------------------------------------einde van dit bericht----------------------------------------------

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Helen Hillemans, communicatie
medewerker, (06) 27 17 37 50.

