Thuis in de Rivierenbuurt
Het vorige kabinet wees de Rivierenbuurt aan als één van de veertig krachtwijken
van Nederland. Met positieve gevolgen. Corporaties, gemeente, buurtorganisaties
en bewoners bundelden hun krachten om de wijk te verbeteren. Wonen in de
Rivierenbuurt wordt steeds leuker.

Verknocht
Haag Wonen doet vanaf het begin mee. Want veel bewoners van de Rivierenbuurt
huren een woning van Haag Wonen. Een groot aantal zelfs al meerdere decennia.
Bewoners zijn verknocht aan hun Rivierenbuurt. En steeds meer nieuwe
Rivierenbuurters kleuren de wijk.

Nu & straks
Wat gebeurt er in de Rivierenbuurt? Wonen, zorg, onderwijs, jeugd en veiligheid:
Haag Wonen werkt samen met bewoners en partners aan een wijk waar de
huidige en toekomstige Rivierenbuurters prettig kunnen leven:

Wonen
Op de plek waar voorheen de staatsdrukkerij SDU stond, staat sinds begin 2011
nieuwbouwproject Eden. Met 17 stads- en eengezinswoningen en appartementen
en 49 goedkopere huurwoningen voor mensen met een kleiner budget. ‘Eden is
een oase van rust’, zo bestempelen huidige bewoners hun gloednieuwe plek.
Maandag 9 mei 2011 startte Haag Wonen met de sloop van 194 woningen in de
Waalstraat, IJsselstraat, Maasstraat en Maasstraatlaantjes. Een dag waar veel
bewoners tegenop zagen. Sommige woonden er al hun hele leven. Afgelopen
maand keerden bewoners nog één keer terug naar hun oude buurt om afscheid te
nemen. De komende jaren bouwen we hier aan een nieuwe plek om verknocht
aan te raken.

Zorg en faciliteiten
Haag Wonen biedt woonruimte aan mensen met allerhande woonvragen. We
voegen waar nodig ook ontbrekende faciliteiten toe aan de buurt. In Eden in de
Rivierenbuurt creëerden we bijvoorbeeld 30 zorgwoningen en ruimte voor
kinderopvang.
Ontwikkelen, ontspannen, ontmoeten
Aan het Deltaplantsoen verrijst de komende jaren de Brede Buurtschool Plus.
Vanaf 2013 kan de hele buurt hier 7 dagen per week van 7 tot 7 leren,
ontspannen, sporten en elkaar ontmoeten. Haag Wonen is samen met de
gemeente Den Haag opdrachtgever voor dit multifunctionele gebouw.
Opknappen bestaande woningen
Haag Wonen heeft ook aandacht voor de bestaande woningen. Met kleinere
reparaties en uitgebreidere opknapwerkzaamheden werken we aan een prettig
thuis. Zo maken we de komende tijd circa 100 woningen aan de Ammunitiehaven
veiliger. De woningen krijgen door onder meer betere sloten het Politiekeurmerk
‘Veilig Wonen’. Daarmee verkleinen we de kans op inbraak met 90%. Samen met
bewoners bespreken we waar extra aandacht nodig is.

Haag Wonen ziet door alle inspanningen de Rivierenbuurt opbloeien. De
initiatieven die we samen met de gemeente en bewoners, maar ook met andere
corporaties en organisaties uit de buurt nemen, leveren echt iets op.

Met vriendelijke groet,
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken
we als woningcorporatie Haag Wonen actuele
onderwerpen, binnen de kaders van ons
ondernemingsplan 2010-2014. Wat is de status van
onze projecten? Hoe werken we samen met
andere partijen? En wat is ons standpunt ten
aanzien van ontwikkelingen in de stad en nieuwe
wet- en regelgeving? Elke twee à drie weken
reflecteren we zo op de actualiteit.

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven behandelden
onder meer de thema's:
- Samenwerking Haag Wonen en
huurdersorganisaties
- Succesvolle aanpak terugdringen
huisuitzettingen
- Thuis in de Schilderswijk
- Terugblik op 2010: 2010 in het kort

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder andere het
college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam,
functie, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar e.clason@haagwonen.nl.

