
25 jaar Woningstichting Barneveld

25 jaar geleden verzelfstandigde het Gemeentelijk  
Woningbedrijf en ontstond Woningstichting  
Barneveld. Door de jaren heen ontwikkelde de  
woningstichting zich op meerdere vlakken.  
Medewerkers endirecteuren kwamen en gingen,  
we verhuisden van de ‘Gemeenteschuur’ naar de 
Burge meester Kuntzelaan in Barneveld en tenslotte 
naar de Parmentierstraat.  

Steeds weer pasten we onze werkprocessen aan, aan 
wat de actualiteit van ons vroeg. Zo vaak als mogelijk 
raadpleegden we hierbij de huurders via Huurders-
vereniging Barneveld, maar ook bijvoorbeeld tijdens 
informatieavonden en in klankbordgroepen. We 
bouwden nieuwe sociale huur- en koop woningen, 
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sloopten of renoveerden oude huizen, voerden  
dagelijks onderhoud uit en investeerden in woon-
comfort en lagere woonlasten door verduurzaming. 

In al die tijd bleef één ding onveranderd: onze focus. 
Zorgen voor voldoende, prettige en betaalbare  
woningen voor mensen die aangewezen zijn op sociale 
verhuur. Want zeker is dat ieder mens behoefte en 
recht heeft op een goed en prettig thuis. Dát is van 
alle tijden!
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Gemeentelijk  
Woningbedrijf privatiseert

1995

Hoofd Woningbedrijf Jos Meesters 
wordt directeur van het nieuwe 
Woningstichting Barneveld met 33 
medewerkers, aan de Burgemeester  
Kuntzelaan in Barneveld.

Nieuwbouw voor senioren 

Oplevering verzorgingshuis (Nieuw) 
Avondrust in Voorthuizen met toen 
ruim 125 aanleun-, (meer)zorg- en 
logeerwoningen. In de loop der jaren 
werd er meermaals verbouwd.  
Ook bouwden we toen in Barneveld 
een woonzorgcomplex voor Nebo-
Plus en aanleunwoningen die wij zelf 
verhuren.

1999

Sloop/nieuwbouw Jan de  
Jagerweg en Haarkampstraat 
In dit eerste sloop/nieuwbouw-
project voor de woning stichting 
bouwden we 19 senioren -
woningen en 11 eengezins-
won ingen en ontstonden zo  
Jagerskamp en de Kievitstraat  
in Voorthuizen. Huurders  
woonden tijdens de bouw in units.

2000

Vernieuwing Oldenbarneveld, 
Barneveld

In samenspraak met bewoners  
vernieuwden we deze jaren ’60 wijk.  
We verbeterden de leefbaarheid 
en voor zieningen, renoveerden en 
sloopten woningen en bouwden 
 zo’n 250 huur- en koopwoningen in 
diverse woningtypes. 
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2003

Op de centrumlocatie van het oude 
veevoederbedrijf ‘De Heus’ bouwden 
we 148 huur- en koopappartementen 
en een parkeergarage. Een groots 
project met veel impact op de  
omgeving. 

Bouw de Bijeberg, Barneveld

Kulturhus Kootwijkerbroek  
in gebruik genomen

Een uniek concept waar wonen,  
zorg en welzijn samenkomen met: 
appartementencomplex Schoon-
beek (40 appartementen),   
’t Zorgkruispunt en dorps huis  
De Essenburcht.

Een unieke plek voor wonen,  
zorg en welzijn 
Dr. Kruimelstaete verrees in Garde-
ren en herbergt een gezondheids-
centrum, 28 seniorenappartementen 
en twee groeps woningen voor 
mensen met dementie.

Een thuis voor Molukse ouderen

Rumah Maluku in Barneveld, met 
o.a. 24 appartementen en een 
gemeenschappelijke binnenruimte, 
werd speciaal ontworpen en  
gebouwd voor Molukse senioren.

Huurders Het Domein krijgen 
sleutel 

Deze 22 huurwoningen voor starters, 
door stromers en senioren bouwden 
we in nieuwbouwwijk Dwarsakker  
in Zwartebroek. 

Vernieuwing  
Julianaplein gereed

Hier sloopten we 28 woningen uit 
1921 en bouwden er 40 nieuwe  
terug. Een project in nauw contact 
met de bewoners.

We plaatsten 22 nieuwe  
woningen voor deze doelgroep 
aan de Lijsterhof in Barneveld.  
Het gaat om prefab woningen  
op een tijdelijke plek die later  
worden verplaatst.

 

Plaatsing woningen voor  
statushouders

Nieuwe huisvesting voor  
bewoners met beperking
De 10 bewoners van Het Werelthuis 
verhuisden van de G.H. Roeterdink-
straat naar een nieuw appartementen-
gebouw in de duurzame nieuwbouw-
wijk Holzenbosch in Voorthuizen.
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