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Jongerenwoningen
in een boerderij
In Meerkerk (gemeente Vijfheerenlanden)
realiseert BijBram 5 woningen voor jongeren
op een prachtige plek. Het vergt een flinke
verbouwing van een oude boerderij.
Wij namen een kijkje.

Eerste bewoner
in Driebergen
In Driebergen (gemeente Utrechtse
Heuvelrug) heeft in augustus 2021 een
eerste bewoner de sleutel van zijn eigen
woning ontvangen. Kwintes biedt de
begeleiding. Heuvelrug Wonen verhuurt de
woning. Na de verhuizing is de bewoner
samen met zijn begeleider op pad gegaan
om zijn woning in te richten. Een mooie start
voor een nieuw begin. Het is de bedoeling
dat er nog enkele woningen in Driebergen
beschikbaar komen.

Vergunning rond in Woerden
Op de Jan Steenstraat in Woerden is door
GroenWest een appartementencomplex
gerealiseerd. Nu de omgevingsvergunning
verleend is, komen hier 15 appartementen
beschikbaar. Daarvan zijn 8 appartementen
bestemd voor mensen die nu nog dakloos
zijn. Zij krijgen begeleiding van Kwintes
conform het Wijck Wonen concept. Vanaf
augustus 2021 is het voor belangstellenden
(vanaf 23 jaar) mogelijk om zich aan te melden
voor het wooncollectief. De bewoners
krijgen op 1 december de sleutel van hun
eigen woning. Meer weten? Kijk op https://
www.wijckwonen.nl/woonprojecten/woerdenjan-steenstraat/

Zoektocht naar locaties
in Stichtse Vecht

Samen Een Thuis
woning in De Bilt

In Stichtse Vecht wordt hard gewerkt aan één
of twee gemengd wonen projecten. Het plan
is om zowel mensen die dakloos waren als
starters een kans op woonruimte te bieden.
De deelnemende partijen (gemeente, Portaal,
Vecht en Omstreken, Kwintes, Leger des Heils
en TussenVoorziening) ondertekenden een
Intentieverklaring voor de samenwerking.
Inmiddels vindt intensief onderzoek plaats
naar geschikte locaties.

In De Bilt hebben de gemeente, Kwintes
en Woonstichting SSW de mogelijkheden
onderzocht om aan te sluiten bij het Living
Lab “Eerst een Thuis”. Dat is gelukt! De
eerstvolgende geschikte mutatiewoning van
Woonstichting SSW komt beschikbaar voor
een Living Lab kandidaat. Daarnaast komt
minimaal één Living Lab kandidaat in een
SET-woning (Samen Een Thuis). Twee mensen
wonen straks samen in één woning. Zo vinden
zij eerder een passende woning en hebben ze
ondersteuning van elkaar. Eind oktober
ondertekenen de partijen de afspraken.

Najaar 2021:
Twee woningen in Houten
De gemeente Houten, Lister en Viveste,
realiseren in het najaar 2021 twee
woonplekken voor dakloze mensen. Het
betreft 2-kamer woningen in een prikkelarme
en stabiele leefomgeving.
De woningselectie vindt in zorgvuldige
afstemming met de woonconsulenten van
Viveste plaats. Lister geeft hierbij de
voorkeur aan woonlocaties die relatief
dichtbij het centrum liggen zodat de zorg
nabij geboden kan worden.
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Heb je vragen over het project of ideeën voor
een project neem gerust contact op met een
van de projectleiders:

Koen van Bremen
06-34177688
koen.van.bremen@utrecht.nl

Nadine Langerak
06-42525291
nadine.langerak@utrecht.nl

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een mailtje naar
Nadine of Koen.

