Bouwen aan nieuwe thuisbases
Meer dan 50.000 Hagenaars komen dagelijks thuis in een woning van Haag
Wonen. Die woning moet garant staan voor ongestoord woonplezier, een écht
thuis zijn. Haag Wonen investeert daarom in de kwaliteit van woningen en
woonomgevingen. Dit doen we met het onderhouden en opknappen van
bestaande woningen. Én de komende jaren ontwikkelen we met een aantal
nieuwbouwprojecten ook nieuwe kansen op de woningmarkt.

Menselijke maat centraal
De vraag naar goede, betaalbare huurwoningen in Den Haag is groot. Ook met
nieuwe woningen speelt Haag Wonen in op die vraag. We bouwen nu en de
komende jaren veilige, betaalbare, energiezuinige, prettige woningen. Die een
goede thuisbasis vormen voor onze huurders, die passen in een buurt én die iets
extra’s toevoegen aan de buurt.
Woningen en gebouwen waar de menselijke maat centraal staat. Waardoor
bewoners zich thuis voelen in hun wijk en er wooncarrière kunnen maken. Zodat
het talent in de wijken behouden blijft. Dat kan op elke plek in de stad. In de
Rivierenbuurt, in het centrum van Den Haag en in Den Haag Zuidwest.
We illustreren dat met drie recente nieuwbouwprojecten.

Nieuwbouw in de Rivierenbuurt: Eden
In januari 2011 leverde Haag Wonen het nieuwbouwproject Eden op. Middenin de
Rivierenbuurt zijn behalve 17 koopwoningen ook 49 sociale huurappartementen
gebouwd. De woningen voorzien in de vraag naar betaalbare huizen binnen een
bestaande en vertrouwde buurt vlakbij het centrum.
Binnenkort vestigt zich een kinderdagverblijf en er komen dertig zorgplaatsen voor
mensen met een speciale huisvestingsbehoefte. Daarmee is Eden een nieuwe plek
die een specifieke woonvraag beantwoordt, maar die ook in uitstraling, opzet en
voorzieningen iets toevoegt aan de buurt.

Nieuwbouw in het centrum: De Kroon
Donderdag 17 maart aanstaande bereikt De Kroon haar hoogste punt van meer
dan 120 meter. Daarmee wordt ze de hoogste woontoren van Den Haag. Een
blikvanger waar naast woningen ook kantoren en winkels in komen. Haag Wonen
is trots op de 128 koopappartementen en 125 huurwoningen in De Kroon.
We creëren met De Kroon in het Wijnhavenkwartier, in het hart van de stad,
tussen Centraal Station en winkelgebied, een plek voor álle Hagenaars. Of zij nu
willen kopen of huren, een groot budget of een krappere beurs hebben: in De
Kroon kunnen mensen een gloednieuw thuis vinden.

Nieuwbouw in Zuidwest: Wateringse Binnentuinen fase 2
In Wateringse Veld bouwt Haag Wonen de tweede fase van Wateringse
Binnentuinen. Eind 2010 sloegen wethouder Norder en Haag Wonen de eerste
paal van dit meest recent gestarte nieuwbouwproject van Haag Wonen.
51 appartementen en vijf eengezinswoningen komen beschikbaar voor een lage
sociale huur. En we bouwen vijf eengezinswoningen die we speciaal aanbieden aan
gezinnen met een middeninkomen, die door de nieuwe EU-regels tussen wal en
schip vallen.
Met bovendien koopwoningen, vrije sector huurwoningen en een
kinderdagverblijf wordt het project een levendig middelpunt in de nieuwe wijk.
Bewoners en voorzieningen gaan met elkaar een kansrijke mix vormen. Op een
plek waar bewoners zich gedurende meer fases in hun leven thuis voelen.

Meer nieuwe thuisbases
De komende jaren staan meer nieuwbouwprojecten op het programma. Onder
meer aan de Van Dijckstraat in de Schilderswijk, de Maasstraat en de Christoffel
Plantijnstraat in de Rivierenbuurt. De Tasmanstraat en Roggeveenstraat in het
Zeeheldenkwartier en Middachtenweg in Moerwijk. Zo creëert Haag Wonen door
heel Den Haag nieuwe, goede, betaalbare woonruimte die een fijn thuis vormt
voor huidige en toekomstige huurders.

Haag Wonen. Welkom thuis.
Met vriendelijke groet,
Karin van Dreven
directeur/bestuurder
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:
- Succesvolle aanpak terugdringen
huisuitzettingen
- Thuis in de Schilderswijk
- Terugblik op 2010: 2010 in het kort
- Haag Wonen gaat dóór met de
wijkenaanpak

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.

