Werk aan de woning!

De bouwlamp op de Schilderswijk
Naast regulier onderhoud start Haag Wonen in 2012 drie grootschalige
opknapprojecten: meer dan 800 woningen verbeteren we uitgebreid. We lichten
ze in een aantal edities 'De bouwlamp op...' één voor één toe.

Te beginnen met de 446 woningen tussen de Koningstraat en de Jacob
Catsstraat. 'Complex 217' in de volksmond.

Complex 217: mijlpaal in de Haagse historie
In de jaren '60 van de vorige eeuw maakte Nederland plannen om vooroorlogse
wijken een facelift te geven, met ingrijpende renovaties en sloopnieuwbouwprojecten. De eerste projecten van wat 'stadsvernieuwing' werd genoemd,
startten in de jaren '70.
Zo ook in Den Haag. In 1973 bouwde VZOS (voorloper van Haag Wonen) de
eerste 444 stadsvernieuwingswoningen in de Schilderswijk. Later werden er
nog twee toegevoegd. Dit wooncomplex - complex 217 - was tevens één van de
eerste herstructureringsprojecten van Nederland.
Nu, 40 jaar later, maken we deze woningen (waaronder 100 grote en daarmee
schaarse vijf- en zeskamerwoningen) met uitvoerige ingrepen geschikt voor de
komende decennia. Vanwege de grootschaligheid overweegt de gemeente aan
te sluiten met 'residentiekwaliteit' in deze buurt.

Wat verbetert Haag Wonen in complex 217?





In de woningen verdwijnt de collectieve blokverwarming en alle
woningen krijgen een HR-combiketel.
Keukens, badkamers, WC's en sloten vervangen we waar nodig.
De gevels krijgen een schilderbeurt, gevelisolatie en (op verzoek van
bewoners) dubbel glas. De bewoners hebben de nieuwe kleur uitgekozen
voor de begane grond.
De portieken worden lichter door een lichtkoepel, nieuwe betegeling,
brievenbussen en een frisse kleursamenstelling.

Bewoners geven Haag Wonen een 8
De bewoners van de eerste 66 opgeknapte woningen beoordeelden de
werkzaamheden in hun woning in juli 2012 gemiddeld met een 8. De extra
aandacht voor bewoners tijdens dit project wordt gewaardeerd. Communicatie
op maat en een sociaal projectbegeleidster die dagelijks voor bewoners klaar
staat, laten het project naadloos aansluiten op de vraag om samenwerking met
en begeleiding van bewoners.

Duurzaam investeren
Wat goed is, moet goed blijven. Er is veel vraag naar betaalbare woningen in
Den Haag. In een rumoerige huizenmarkt en instabiele economie doen veel
Hagenaars een beroep op betaalbare woonruimte.
Technisch goede woningen in vertrouwde buurten houden we daarom zo lang
mogelijk beschikbaar voor bewoners. Duurzamer kun je tenslotte niet
investeren in wonen. Woningen die enkele tientallen jaren oud zijn, verdienen
op een bepaald moment een flinke opknapbuurt. Dat gebeurt nu met complex
217.

Met vriendelijke groet,
Haag Wonen
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?

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
Haag Wonen krijgt A1 rating
2011 in het kort
Wie wil er nou in de Schilderswijk wonen?

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 email met uw naam, functie, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar
e.clason@haagwonen.nl.

