Bewoners 22 nieuwe huurwoningen Bloemendal ontvangen sleutels
Barneveld, 18 november 2022 – De bewoners van 22 nieuwe eengezinswoningen in de wijk
Bloemendal ontvingen de huissleutel van verhuurder Woningstichting Barneveld. Deze 22
huishoudens kunnen nu hun thuis maken in de nieuwbouwwijk in Barneveld. Het zijn de eerste
sociale huurwoningen in Bloemendal, maar de komende jaren volgen er meer. Op twee andere
plekken in fase 1 van Bloemendal zijn nog eens twaalf huurwoningen in aanbouw.
Duurzame kenmerken
De 22 woningen bestaan uit vier woningtypen van verschillend formaat. Ze zijn opgedeeld in drie
huizenblokken en hebben een voor- en achtertuin. In het hofje, waar de woningen met de achtertuinen
aan grenzen, is rekening gehouden met voldoende parkeergelegenheid. De woningen zijn gasloos en
voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp en een ventilatiesysteem. Het afvoeren van regenwater
is duurzaam ingericht met in elke achtertuin bij de berging een regenton van 280 liter.
Van tijdelijk naar toekomstbestendig
De huurwoningen hebben een bijzondere geschiedenis. Ze stonden tot mei dit jaar tijdelijk aan
Lijsterhof. De gemeente zorgde ervoor dat ze in Bloemendal een vaste plek kregen in een mooie
groene omgeving. In ongeveer een half jaar tijd liet de woningstichting de woningen door Plegt-Vos
naar Bloemendal verplaatsen en verbeteren. Zo werden het in korte tijd permanente woningen op een
definitieve groene plek; een betaalbaar en comfortabel thuis voor de huurders van nu én in de
toekomst. En bovendien een duurzame oplossing.
Nieuwe groene en duurzame wijk
Bloemendal wordt een groene, duurzame wijk aan de noordzijde van Barneveld. Tot aan 2030 worden
er ten minste 1.550 woningen gebouwd in verschillende fasen. De wijk is omgeven door natuur en
heeft een hoog ambitieniveau voor natuurinclusiviteit en klimaatadaptie. De 22 eengezinswoningen
staan in fase 1 van Bloemendal. Naast de 22 opgeleverde eengezinswoningen zijn nog 12 sociale
huurwoningen voor Woningstichting Barneveld in aanbouw in deze eerste fase van Bloemendal: zes
in Kruidenrijk en zes in Bloementuin.

Noot voor de redactie/voor meer informatie:
Désirée de Graauw | communicatieadviseur
Telefoon (06) 219 69 813 | info@wstg-barneveld.nl | www.wstg-barneveld.nl
Foto: Marieta Peek, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld, reikt de sleutels uit aan mevrouw Vink, een van de
nieuwe bewoners.
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Woningstichting Barneveld is een lokaal actieve corporatie met circa 4000 woningen in bezit. Haar uitdaging is het leveren van
een zichtbare maatschappelijke bijdrage in de gemeente Barneveld. Niet alleen als ontwikkelaar, beheerder en aanbieder van
vastgoed, maar ook als intermediair en samenwerkingspartner op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

