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Reparatie, klacht of compliment
Voor het melden van een reparatie, klacht of compliment kunt u 
bellen met onze  klantenservice op telefoonnummer 073 – 648 24 00. 

Hee� u leuke ideeën voor de buurt of 
hee� u vragen over de website of deze 
nieuwsbrief? Mail naar: 

Óf bezoek de website:

deharenhee�het@zayaz.nl

www.deharenhee�het.nl

De verhuizing van de 47 huis houdens 
gaat goed. Zij maken hiermee plaats 
voor de geplande nieuwbouw.  Binnen 
een half jaar hee� meer dan de hel� 
al een woning of hee� een woning op 
het oog, in of buiten De Haren. “Dit is 

een heel mooi resultaat dat we samen 
met de betrokken huurders binnen 
een half jaar hebben bereikt”, vertelt 
Touria trots, “zeker gezien de krappe 
woningmarkt op dit moment.”  Touria 
is project consulent bij Zayaz en bege-

leidt bewoners bij hun zoektocht naar 
een andere woning. Voor de bewoners 
die nog geen aanbod hebben, geldt dat 
zij nog tot eind 2023 de tijd  hebben om 
een passende woning te vinden.

Ans Aarsel-van Leemput woont in het woonblok aan de 
Derde Haren. Ans en de andere bewoners van dit blok zijn 
blij. Het blok stond op de nominatie voor sloop en ver-
vangende nieuwbouw. Daar staken zij een stokje voor. 
Bijna iedereen stemde tegen. Nu krijgt hun woonblok een 
opknapbeurt en kunnen zij in hun vertrouwde en gezel-
lige buurt blijven wonen. Voor Ans, haar dochter en klein-
dochter was het een hectische tijd. Zij moesten afscheid 
nemen van Theo, hun man, vader en opa. Hij overleed in 
november 2020 aan de gevolgen van corona. 

Theo en Ans tekenden in 1974 als eersten uit hun blok de 
huurovereenkomst met destijds Ons Belang (nu Zayaz). 
Het voelde direct als hun thuis. Ans: “Het is zo’n �jn huis, 
zo’n �jne plek met de grote tuin en het veldje hierachter.”  

Ans’ huis staat nu nog in de steigers. “Het is een hele klus, 
die opknapbeurt, maar wat zijn die werklui toch  geweldig. 
Ze luisteren niet alleen, ze zijn ook heel vriendelijk en 
behulpzaam”, zegt ze vol overtuiging. We hebben ze laatst 
op Bossche bollen getrakteerd. Dat hebben ze zeker 
 verdiend!”

Een buurt is niet zomaar een verzameling huizen en straten. 
Nee, een buurt wordt gemaakt door de mensen die er wonen 
en samenleven. Ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen bezig-
heden, interesses en behoe�en. Hoe leuk is het als er mensen 
in de buurt wonen die ook van wandelen, kaarten of darten hou-
den, net als u. Of misschien woont er wel iemand om de hoek 
die handig is met computers en u dingen kan leren. Door elkaar 
te leren kennen, kunnen er mooie dingen ontstaan. Dingen die 
het wonen en leven in de buurt nog �jner maken. Zo bouwen we 
aan #onzebuurt, een buurt waar iedereen zich thuis voelt. 

Buurtkamer
Binnenkort gaat de deur van buurtkamer De Haren open. 
Middenin de wijk: Vierde Haren 59. Een plek om elkaar te 
ontmoeten en ideeën, vragen en zorgen over de wijk met 
elkaar te delen.

Via de website www.deharenhee�het.nl houden we u op de 
hoogte wanneer de buurtkamer open is. Loop gerust een 
keer binnen!

Brand, rook …een rookmelder waarschuwt u met een luid 
alarm. Ter verbetering van de brandveiligheid in huis  plaatsen 
we op elke bewoonde verdieping een rookmelder. Woont 
u in een huurwoning die in fase 2 of 3 wordt gerenoveerd? 
Dan neemt installateur Eltag binnenkort contact met u op.  
Zij maken met u een afspraak voor het plaatsen van de ver-
plichte rookmelders in uw woning. 

Naast het plaatsen van rookmelders kunt u zelf ook veel 
doen om brand te voorkomen. Nieuwsgierig naar hoe brand-
veilig uw huis is? Download de brochure ‘brandveiligheid, tips 
voor een brandveilige woning op www.brandweer.nl/onder-
werpen/brandveiligheid/ of scan de QR-code hiernaast.

Hee� u een koopwoning in De Haren en hee� 
u  vragen over de gebiedsontwikkeling? Dan 
 houden wij u op de hoogte via de website 
www.deharen hee� het.nl, deze nieuwsbrief 
en bijeenkomsten. Voor antwoorden op meer 
gerichte vragen over het project en wat dit voor 

u betekent, stuurden we u een tijd geleden de 
informatiebrochure woningeigenaren. Hee� u de 
brochure niet (meer)? Kijk dan op de website of 
scan de QR-code. Hee� u een andere vraag? Mail 
dan naar: deharenhee�het@zayaz.nl

Eind vorig jaar bezocht een groep buurtbewoners de bijeen-
komsten over de ontwikkeling van de nieuwbouw in De Haren. 
Misschien was u er ook bij. Bewoners deelden hun ideeën en 
bevindingen over het wonen en leven in de wijk en wat de nieuw-
bouw zou kunnen toevoegen. Blij met alle informatie keerden we 
toen huiswaarts en ging de architect aan de slag. 

Eind juni nodigden we bewoners opnieuw uit om bij te praten 
over de nieuwbouwplannen. Verdeeld over twee dagen kwamen 
heel wat bewoners naar ons toe bij BBS Haren Donk en Reit.  

In gesprek rondom de maquette 
Rondom de maquette werd druk gepraat over wat er wel en 
niet moet komen op de vier plekken in de wijk. “Mooi om te zien 
dat jullie naar ons hebben geluisterd. Ik zie dat hier nu terug in 
jullie plannen”, vertelt een bewoner van de Derde Haren.

Er werd geschoven en gestapeld met blokjes om te kijken 
naar de beste ligging en hoogte van de toekomstige nieuw-
bouw. Het idee om de bouw op de plek bij de Eerste Haren 
laag te houden, tot maximaal 3 lagen, werd goed ontvangen. 
Bij de locaties aan de rand van de wijk zouden we wat meer 
de hoogte in kunnen gaan, 
om zoveel mogelijk wonin-
gen toe te kunnen voegen. 
Liever geen massieve blok-
ken, maar gebouwen die 
trapsgewijs de hoogte in 
gaan en waarbij de gevel 
verspringt. Dit gee� wat 
meer ‘lucht’ en speelsheid. 
VERVOLG BINNENZIJDE

Bewoners zien hun ideeën 
terug in de nieuwbouwplannen

#onzebuurt, die maken we samen

Plaatsing rookmelders

Woningeigenaar, hee� u vragen?

Nieuws van en voor mensen die wonen en werken in De Haren.

Verhuizing in zicht
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De locatie aan de Eerste Haren ligt in het hart van de 
buurt, aan de belangrijkste groene plek in de wijk. Er 
is op dit moment geen verbinding tussen de straat en 
het groen. In de nieuwe situatie willen we deze hoek 
open maken. Zo komt er meer zicht vanuit de straat 
op de groene omgeving. De nieuwe bebouwing sluit in 
hoogte en grootte aan bij de bestaande huizen erom-
heen. Ook houden we rekening met de privacy van de 
buren bij het bepalen van de juiste plek van bijvoor-
beeld de balkons.

De invulling van deze plek moet de situatie op de hoek 
verbeteren. Naast een rij grondgebonden woningen, 
grenzend aan de bestaande bebouwing, is het plan om 
op de hoek hoger en compacter te bouwen. Doordat 
we wat hoger gaan, komt er meer ruimte voor de buurt 
én voegen we veel woningen toe. Tussen beide gebou-
wen komt  een aangename (autovrije) leefstraat. Dit is 
een nieuwe route voor �etsers en voetgangers. Makke-
lijk de wijk in en uit richting het centrum van ‘s-Herto-
genbosch.

Aan de rand van de wijk willen we meer woningen toe-
voegen. Met een hoger gebouw als herkenningspunt 
aan de rotonde. Door hier hoger te bouwen, komt er 
meer ruimte voor openbaar groen in de wijk. De wan-
del- en �etsroutes worden misschien iets verplaatst, 
maar het blij� mogelijk om hier de wijk in en uit te 
gaan. Door de gevel en de hoogte van het gebouw te 
laten verspringen voorkomen we dat het gebouw een 
heel massief blok wordt.

De locatie aan de Zesde Haren ligt ook aan de rand van 
de wijk, aan groen en water en dichtbij de BBS Haren 
Donk en Reit. We bouwen op dezelfde plek waar nu 
ook de huizen staan. Hierdoor blij� het zicht de buurt 
in en uit hetzelfde. De nieuwbouw vormt een nieuwe 
entree tot de buurt. Ook hier laten we de gevel weer 
wat verspringen zodat de nieuwbouw goed aansluit bij 
de omliggende bebouwing.

Eerste Haren

VERVOLG VOORZIJDE Al wijzend naar zijn huis aan de Zesde 
Haren vertelt een van de bewoners blij te zijn met de ideeën 
voor nieuwbouw op de plek naast zijn huis. “Het is zo’n 
mooie plek met al het groen hier, daar mogen best wat meer 
mensen van genieten. Ik hoor op het journaal dat ze veel 
woningen tekortkomen. Dus dan is het helemaal goed dat 
hier meer huizen bijkomen, toch?!”

Het voorstel om op de plek bij de Derde Haren een extra 
 rijtje grondgebonden woningen te bouwen – met een extra 
doorgang voor wandelaars en �etsers – vonden bewoners 
een goed idee. Net als het uitgangspunt om op alle hoeken 
de bestaande �ets- en wandelverbindingen te behouden.

Nieuwbouw, voor wie?
Veelgestelde vragen: Wie komt er in de nieuwbouw te wonen? 
Mensen uit De Haren? Mensen uit de stad? Ouderen of jongeren? 
Wat is de verhouding en wie hee� voorrang met kiezen? 

Wie er voorrang krijgt op de woningen is nog niet precies 
bepaald. Hierover gaan we intern in overleg en stemmen we 
af met de andere corporaties. Wel krijgen de mensen die hun 
woning hebben moeten verlaten voorrang. Zij hebben een 
terugkeer garantie volgens het sociaal plan. We willen graag 
een gemengde wijk met jonge mensen, senioren, mensen 
met een middeninkomen, en wat er verder nog nodig is.  

Veel om over na te denken
Veel onderwerpen passeerden de revue, zoals het ‘groen’ in 
de wijk. Daar waar de een de mooie volgroeide bomen waar-
deert, is de ander de boom grenzend aan de tuin beu. Ook 
 privacy is een punt van aandacht. We houden oog voor de 
 privacy in de tuinen van de huidige bewoners, door bij de toe-
komstige nieuwbouw goed na te denken over de juiste plek 
van ramen en balkons. De zorg over de verkeersveiligheid, 
parkeergelegenheid en de ontsluiting van de wijk kwam ook 
regelmatig ter sprake. We willen net als u dat de wijk veilig 
en toegankelijk blij�. Hiervoor hebben we ook de gemeente 
nodig om te zoeken naar een oplossing.

Hoe nu verder?
Na de zomer gaat de architect aan de slag met uw inbreng. We 
hopen dan aan het einde van dit jaar weer een terugkoppeling 
te kunnen geven aan de wijk. We kijken terug op een tweetal 
geslaagde bijeenkomsten en komen weer een stapje dichter-
bij de uiteindelijke nieuwbouw in 
De Haren. 

Bewoners, bedankt voor jullie 
inbreng! En mocht u nog andere 
ideeën hebben dan horen we deze 
uiteraard graag.

Voorlopige planning fase 2 
renovatie & verduurzaming 
huurwoningen
In totaal worden in De Haren ruim 300 woningen gerenoveerd en verduurzaamd. Eind september start fase 2: 
Vierde Haren, Zesde Haren en Vijfde Haren (koopwoningen uitgezonderd). Inmiddels is er op basis van de warme 
opnames een voorlopige planning gemaakt en die leest u hieronder. Deze planning is een richtlijn en kan dus nog 
wijzigen. Wordt uw woning in fase 2 gerenoveerd? Dan krijgt u altijd een eigen dagplanning voordat we bij u aan 
de slag gaan. 

Planning
2022 — Vierde kwartaal 
(START 26 SEPTEMBER)
• Vierde Haren 99 t/m 89
• Vierde Haren 48 t/m 36 
• Vierde Haren 55 t/m 39
• Vierde Haren 16 t/m 34
• Vierde Haren 14 t/m 2
• Zesde Haren 59 t/m 65
• Zesde Haren 57 t/m 53

Let op: bij onderstaande  adressen doen 
we vóór de kerst vakantie alleen de bui-
tenkant (gevelver vanging en dakisolatie) 
en  starten we ná de kerstvakantie met de 
 binnenkant: 

• Zesde Haren 51 t/m 45
• Zesde Haren 92
• Zesde Haren 84 t/m 78

2023 — Eerste kwartaal 
(START 16 JANUARI)
• Zesde Haren 76 t/m 68
• Zesde Haren 66 t/m 54
• Zesde Haren 52 t/m 42
• Zesde Haren 43 t/m 35
• Zesde Haren 40 t/m 32
• Zesde Haren 33 t/m 25
• Zesde Haren 16 t/m 2
• Zesde Haren 23 t/m 1
• Vijfde Haren 48 t/m 58
• Vijfde Haren 68 t/m 60

2023 — Tweede kwartaal
• Vijfde Haren 46 t/m 36
• Vijfde Haren 73 t/m 59
• Vijfde Haren 90 t/m 70
• Vijfde Haren 57 t/m 35
• Vijfde Haren 34 t/m 12

We verwachten half juli 2023 alle 
werkzaamheden in fase 2 te hebben 
afgerond. 

Tweede Haren Derde Haren Zesde Haren

Basisidee voor nieuwbouw op de vier locaties

2022

Fijne zomer

Fase 1 is klaar tijd om te 
genieten
Bewoners bedankt!
De renovatie en verduurzaming van de 118 woningen van 
fase 1 is klaar. Ook de opknapbeurt bij het blok aan de Derde 
Haren is zo goed als afgerond. Het afgelopen jaar is er echt 
hard gewerkt. En goed samengewerkt. Bewoners van de 
Tweede Haren en Derde Haren: bedankt! Zonder uw mede-
werking hadden we het niet zo goed, en naar ieders tevreden-
heid, voor elkaar gekregen. 

Feestelijke afsluiting
Niet alleen buiten, ook binnen in de woningen werd er heel 
wat werk verzet: we plaatsten 63 keukens, 59 badkamers en 
pakten 79 toilet ruimtes aan. Uiteindelijk zijn we trots op wat 
er door het team, samen met u als bewoners, is gemaakt. En 
dat  wilden we vieren. 

Op 6 juli sloten de bewoners van de Tweede en Derde Haren, 
(onder)aannemers en medewerkers van Zayaz fase 1 feeste-
lijk af. Het was heerlijk weer, druk én gezellig! Met een punt-
zak friet of een ijsje in de hand werden ervaringen van het 
afgelopen jaar gedeeld. Het was �jn om van bewoners terug 
te horen dat zij tevreden zijn met hun verduur zaamde woning 
en over de manier waarop de aannemer en de werkmannen 

hun huis hebben gerenoveerd. Dat door het werk het onder-
linge contact in de buurt is verbeterd, is ook een grote plus. 
Daar zijn wij ook heel blij mee, wij gunnen het bewoners goed 
samen te leven. En kijken uit naar fase 2 en 3. 

Duurzaam 
108 woningen kregen nieuwe gevels met HR++ glas 
én een geïsoleerd dak. Dit bespaart energie en maakt 
het in huis een stuk behaaglijker.

89 huishoudens besparen niet alleen energie, maar 
wekken die zelf ook op met de nieuwe zonnepanelen 
op hun dak. 

In de vakantieperiode zijn wij en aannemer Huybregts 
Relou een aantal weken beperkt aanwezig. U kunt met 
dringende zaken uiteraard altijd bij ons terecht via 
073-648 24 00. Of stuur een e-mail naar 
projectconsulent@zayaz.nl. Voor de volledigheid ziet 
u hieronder een overzicht van de vakanties: 

Huybregts Relou
8 augustus t/m 2 september 

Zayaz
Projectconsulenten
Sandra Kiani: 8 augustus t/m 2 september
Touria Taalabi: 29 augustus t/m 16 september

Technisch opzichter
Willem Bogaerts: 8 t/m 26 augustus

Voor algemene vragen over de nieuwbouwontwikkelingen 
kunt u mailen naar deharenhee�het@zayaz.nl

Wij wensen u een �jne vakantie!

de harendonkweg

harendreef

ploossche hof

de harendonkweg

bruistensingel
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beeld de balkons.

De invulling van deze plek moet de situatie op de hoek 
verbeteren. Naast een rij grondgebonden woningen, 
grenzend aan de bestaande bebouwing, is het plan om 
op de hoek hoger en compacter te bouwen. Doordat 
we wat hoger gaan, komt er meer ruimte voor de buurt 
én voegen we veel woningen toe. Tussen beide gebou-
wen komt  een aangename (autovrije) leefstraat. Dit is 
een nieuwe route voor �etsers en voetgangers. Makke-
lijk de wijk in en uit richting het centrum van ‘s-Herto-
genbosch.

Aan de rand van de wijk willen we meer woningen toe-
voegen. Met een hoger gebouw als herkenningspunt 
aan de rotonde. Door hier hoger te bouwen, komt er 
meer ruimte voor openbaar groen in de wijk. De wan-
del- en �etsroutes worden misschien iets verplaatst, 
maar het blij� mogelijk om hier de wijk in en uit te 
gaan. Door de gevel en de hoogte van het gebouw te 
laten verspringen voorkomen we dat het gebouw een 
heel massief blok wordt.

De locatie aan de Zesde Haren ligt ook aan de rand van 
de wijk, aan groen en water en dichtbij de BBS Haren 
Donk en Reit. We bouwen op dezelfde plek waar nu 
ook de huizen staan. Hierdoor blij� het zicht de buurt 
in en uit hetzelfde. De nieuwbouw vormt een nieuwe 
entree tot de buurt. Ook hier laten we de gevel weer 
wat verspringen zodat de nieuwbouw goed aansluit bij 
de omliggende bebouwing.

Eerste Haren

VERVOLG VOORZIJDE Al wijzend naar zijn huis aan de Zesde 
Haren vertelt een van de bewoners blij te zijn met de ideeën 
voor nieuwbouw op de plek naast zijn huis. “Het is zo’n 
mooie plek met al het groen hier, daar mogen best wat meer 
mensen van genieten. Ik hoor op het journaal dat ze veel 
woningen tekortkomen. Dus dan is het helemaal goed dat 
hier meer huizen bijkomen, toch?!”

Het voorstel om op de plek bij de Derde Haren een extra 
 rijtje grondgebonden woningen te bouwen – met een extra 
doorgang voor wandelaars en �etsers – vonden bewoners 
een goed idee. Net als het uitgangspunt om op alle hoeken 
de bestaande �ets- en wandelverbindingen te behouden.

Nieuwbouw, voor wie?
Veelgestelde vragen: Wie komt er in de nieuwbouw te wonen? 
Mensen uit De Haren? Mensen uit de stad? Ouderen of jongeren? 
Wat is de verhouding en wie hee� voorrang met kiezen? 

Wie er voorrang krijgt op de woningen is nog niet precies 
bepaald. Hierover gaan we intern in overleg en stemmen we 
af met de andere corporaties. Wel krijgen de mensen die hun 
woning hebben moeten verlaten voorrang. Zij hebben een 
terugkeer garantie volgens het sociaal plan. We willen graag 
een gemengde wijk met jonge mensen, senioren, mensen 
met een middeninkomen, en wat er verder nog nodig is.  

Veel om over na te denken
Veel onderwerpen passeerden de revue, zoals het ‘groen’ in 
de wijk. Daar waar de een de mooie volgroeide bomen waar-
deert, is de ander de boom grenzend aan de tuin beu. Ook 
 privacy is een punt van aandacht. We houden oog voor de 
 privacy in de tuinen van de huidige bewoners, door bij de toe-
komstige nieuwbouw goed na te denken over de juiste plek 
van ramen en balkons. De zorg over de verkeersveiligheid, 
parkeergelegenheid en de ontsluiting van de wijk kwam ook 
regelmatig ter sprake. We willen net als u dat de wijk veilig 
en toegankelijk blij�. Hiervoor hebben we ook de gemeente 
nodig om te zoeken naar een oplossing.

Hoe nu verder?
Na de zomer gaat de architect aan de slag met uw inbreng. We 
hopen dan aan het einde van dit jaar weer een terugkoppeling 
te kunnen geven aan de wijk. We kijken terug op een tweetal 
geslaagde bijeenkomsten en komen weer een stapje dichter-
bij de uiteindelijke nieuwbouw in 
De Haren. 

Bewoners, bedankt voor jullie 
inbreng! En mocht u nog andere 
ideeën hebben dan horen we deze 
uiteraard graag.

Voorlopige planning fase 2 
renovatie & verduurzaming 
huurwoningen
In totaal worden in De Haren ruim 300 woningen gerenoveerd en verduurzaamd. Eind september start fase 2: 
Vierde Haren, Zesde Haren en Vijfde Haren (koopwoningen uitgezonderd). Inmiddels is er op basis van de warme 
opnames een voorlopige planning gemaakt en die leest u hieronder. Deze planning is een richtlijn en kan dus nog 
wijzigen. Wordt uw woning in fase 2 gerenoveerd? Dan krijgt u altijd een eigen dagplanning voordat we bij u aan 
de slag gaan. 

Planning
2022 — Vierde kwartaal 
(START 26 SEPTEMBER)
• Vierde Haren 99 t/m 89
• Vierde Haren 48 t/m 36 
• Vierde Haren 55 t/m 39
• Vierde Haren 16 t/m 34
• Vierde Haren 14 t/m 2
• Zesde Haren 59 t/m 65
• Zesde Haren 57 t/m 53

Let op: bij onderstaande  adressen doen 
we vóór de kerst vakantie alleen de bui-
tenkant (gevelver vanging en dakisolatie) 
en  starten we ná de kerstvakantie met de 
 binnenkant: 

• Zesde Haren 51 t/m 45
• Zesde Haren 92
• Zesde Haren 84 t/m 78

2023 — Eerste kwartaal 
(START 16 JANUARI)
• Zesde Haren 76 t/m 68
• Zesde Haren 66 t/m 54
• Zesde Haren 52 t/m 42
• Zesde Haren 43 t/m 35
• Zesde Haren 40 t/m 32
• Zesde Haren 33 t/m 25
• Zesde Haren 16 t/m 2
• Zesde Haren 23 t/m 1
• Vijfde Haren 48 t/m 58
• Vijfde Haren 68 t/m 60

2023 — Tweede kwartaal
• Vijfde Haren 46 t/m 36
• Vijfde Haren 73 t/m 59
• Vijfde Haren 90 t/m 70
• Vijfde Haren 57 t/m 35
• Vijfde Haren 34 t/m 12

We verwachten half juli 2023 alle 
werkzaamheden in fase 2 te hebben 
afgerond. 

Tweede Haren Derde Haren Zesde Haren

Basisidee voor nieuwbouw op de vier locaties

2022

Fijne zomer

Fase 1 is klaar tijd om te 
genieten
Bewoners bedankt!
De renovatie en verduurzaming van de 118 woningen van 
fase 1 is klaar. Ook de opknapbeurt bij het blok aan de Derde 
Haren is zo goed als afgerond. Het afgelopen jaar is er echt 
hard gewerkt. En goed samengewerkt. Bewoners van de 
Tweede Haren en Derde Haren: bedankt! Zonder uw mede-
werking hadden we het niet zo goed, en naar ieders tevreden-
heid, voor elkaar gekregen. 

Feestelijke afsluiting
Niet alleen buiten, ook binnen in de woningen werd er heel 
wat werk verzet: we plaatsten 63 keukens, 59 badkamers en 
pakten 79 toilet ruimtes aan. Uiteindelijk zijn we trots op wat 
er door het team, samen met u als bewoners, is gemaakt. En 
dat  wilden we vieren. 

Op 6 juli sloten de bewoners van de Tweede en Derde Haren, 
(onder)aannemers en medewerkers van Zayaz fase 1 feeste-
lijk af. Het was heerlijk weer, druk én gezellig! Met een punt-
zak friet of een ijsje in de hand werden ervaringen van het 
afgelopen jaar gedeeld. Het was �jn om van bewoners terug 
te horen dat zij tevreden zijn met hun verduur zaamde woning 
en over de manier waarop de aannemer en de werkmannen 

hun huis hebben gerenoveerd. Dat door het werk het onder-
linge contact in de buurt is verbeterd, is ook een grote plus. 
Daar zijn wij ook heel blij mee, wij gunnen het bewoners goed 
samen te leven. En kijken uit naar fase 2 en 3. 

Duurzaam 
108 woningen kregen nieuwe gevels met HR++ glas 
én een geïsoleerd dak. Dit bespaart energie en maakt 
het in huis een stuk behaaglijker.

89 huishoudens besparen niet alleen energie, maar 
wekken die zelf ook op met de nieuwe zonnepanelen 
op hun dak. 

In de vakantieperiode zijn wij en aannemer Huybregts 
Relou een aantal weken beperkt aanwezig. U kunt met 
dringende zaken uiteraard altijd bij ons terecht via 
073-648 24 00. Of stuur een e-mail naar 
projectconsulent@zayaz.nl. Voor de volledigheid ziet 
u hieronder een overzicht van de vakanties: 

Huybregts Relou
8 augustus t/m 2 september 

Zayaz
Projectconsulenten
Sandra Kiani: 8 augustus t/m 2 september
Touria Taalabi: 29 augustus t/m 16 september

Technisch opzichter
Willem Bogaerts: 8 t/m 26 augustus

Voor algemene vragen over de nieuwbouwontwikkelingen 
kunt u mailen naar deharenhee�het@zayaz.nl

Wij wensen u een �jne vakantie!

de harendonkweg

harendreef

ploossche hof

de harendonkweg

bruistensingel



De locatie aan de Eerste Haren ligt in het hart van de 
buurt, aan de belangrijkste groene plek in de wijk. Er 
is op dit moment geen verbinding tussen de straat en 
het groen. In de nieuwe situatie willen we deze hoek 
open maken. Zo komt er meer zicht vanuit de straat 
op de groene omgeving. De nieuwe bebouwing sluit in 
hoogte en grootte aan bij de bestaande huizen erom-
heen. Ook houden we rekening met de privacy van de 
buren bij het bepalen van de juiste plek van bijvoor-
beeld de balkons.

De invulling van deze plek moet de situatie op de hoek 
verbeteren. Naast een rij grondgebonden woningen, 
grenzend aan de bestaande bebouwing, is het plan om 
op de hoek hoger en compacter te bouwen. Doordat 
we wat hoger gaan, komt er meer ruimte voor de buurt 
én voegen we veel woningen toe. Tussen beide gebou-
wen komt  een aangename (autovrije) leefstraat. Dit is 
een nieuwe route voor �etsers en voetgangers. Makke-
lijk de wijk in en uit richting het centrum van ‘s-Herto-
genbosch.

Aan de rand van de wijk willen we meer woningen toe-
voegen. Met een hoger gebouw als herkenningspunt 
aan de rotonde. Door hier hoger te bouwen, komt er 
meer ruimte voor openbaar groen in de wijk. De wan-
del- en �etsroutes worden misschien iets verplaatst, 
maar het blij� mogelijk om hier de wijk in en uit te 
gaan. Door de gevel en de hoogte van het gebouw te 
laten verspringen voorkomen we dat het gebouw een 
heel massief blok wordt.

De locatie aan de Zesde Haren ligt ook aan de rand van 
de wijk, aan groen en water en dichtbij de BBS Haren 
Donk en Reit. We bouwen op dezelfde plek waar nu 
ook de huizen staan. Hierdoor blij� het zicht de buurt 
in en uit hetzelfde. De nieuwbouw vormt een nieuwe 
entree tot de buurt. Ook hier laten we de gevel weer 
wat verspringen zodat de nieuwbouw goed aansluit bij 
de omliggende bebouwing.

Eerste Haren

VERVOLG VOORZIJDE Al wijzend naar zijn huis aan de Zesde 
Haren vertelt een van de bewoners blij te zijn met de ideeën 
voor nieuwbouw op de plek naast zijn huis. “Het is zo’n 
mooie plek met al het groen hier, daar mogen best wat meer 
mensen van genieten. Ik hoor op het journaal dat ze veel 
woningen tekortkomen. Dus dan is het helemaal goed dat 
hier meer huizen bijkomen, toch?!”

Het voorstel om op de plek bij de Derde Haren een extra 
 rijtje grondgebonden woningen te bouwen – met een extra 
doorgang voor wandelaars en �etsers – vonden bewoners 
een goed idee. Net als het uitgangspunt om op alle hoeken 
de bestaande �ets- en wandelverbindingen te behouden.

Nieuwbouw, voor wie?
Veelgestelde vragen: Wie komt er in de nieuwbouw te wonen? 
Mensen uit De Haren? Mensen uit de stad? Ouderen of jongeren? 
Wat is de verhouding en wie hee� voorrang met kiezen? 

Wie er voorrang krijgt op de woningen is nog niet precies 
bepaald. Hierover gaan we intern in overleg en stemmen we 
af met de andere corporaties. Wel krijgen de mensen die hun 
woning hebben moeten verlaten voorrang. Zij hebben een 
terugkeer garantie volgens het sociaal plan. We willen graag 
een gemengde wijk met jonge mensen, senioren, mensen 
met een middeninkomen, en wat er verder nog nodig is.  

Veel om over na te denken
Veel onderwerpen passeerden de revue, zoals het ‘groen’ in 
de wijk. Daar waar de een de mooie volgroeide bomen waar-
deert, is de ander de boom grenzend aan de tuin beu. Ook 
 privacy is een punt van aandacht. We houden oog voor de 
 privacy in de tuinen van de huidige bewoners, door bij de toe-
komstige nieuwbouw goed na te denken over de juiste plek 
van ramen en balkons. De zorg over de verkeersveiligheid, 
parkeergelegenheid en de ontsluiting van de wijk kwam ook 
regelmatig ter sprake. We willen net als u dat de wijk veilig 
en toegankelijk blij�. Hiervoor hebben we ook de gemeente 
nodig om te zoeken naar een oplossing.

Hoe nu verder?
Na de zomer gaat de architect aan de slag met uw inbreng. We 
hopen dan aan het einde van dit jaar weer een terugkoppeling 
te kunnen geven aan de wijk. We kijken terug op een tweetal 
geslaagde bijeenkomsten en komen weer een stapje dichter-
bij de uiteindelijke nieuwbouw in 
De Haren. 

Bewoners, bedankt voor jullie 
inbreng! En mocht u nog andere 
ideeën hebben dan horen we deze 
uiteraard graag.

Voorlopige planning fase 2 
renovatie & verduurzaming 
huurwoningen
In totaal worden in De Haren ruim 300 woningen gerenoveerd en verduurzaamd. Eind september start fase 2: 
Vierde Haren, Zesde Haren en Vijfde Haren (koopwoningen uitgezonderd). Inmiddels is er op basis van de warme 
opnames een voorlopige planning gemaakt en die leest u hieronder. Deze planning is een richtlijn en kan dus nog 
wijzigen. Wordt uw woning in fase 2 gerenoveerd? Dan krijgt u altijd een eigen dagplanning voordat we bij u aan 
de slag gaan. 

Planning
2022 — Vierde kwartaal 
(START 26 SEPTEMBER)
• Vierde Haren 99 t/m 89
• Vierde Haren 48 t/m 36 
• Vierde Haren 55 t/m 39
• Vierde Haren 16 t/m 34
• Vierde Haren 14 t/m 2
• Zesde Haren 59 t/m 65
• Zesde Haren 57 t/m 53

Let op: bij onderstaande  adressen doen 
we vóór de kerst vakantie alleen de bui-
tenkant (gevelver vanging en dakisolatie) 
en  starten we ná de kerstvakantie met de 
 binnenkant: 

• Zesde Haren 51 t/m 45
• Zesde Haren 92
• Zesde Haren 84 t/m 78

2023 — Eerste kwartaal 
(START 16 JANUARI)
• Zesde Haren 76 t/m 68
• Zesde Haren 66 t/m 54
• Zesde Haren 52 t/m 42
• Zesde Haren 43 t/m 35
• Zesde Haren 40 t/m 32
• Zesde Haren 33 t/m 25
• Zesde Haren 16 t/m 2
• Zesde Haren 23 t/m 1
• Vijfde Haren 48 t/m 58
• Vijfde Haren 68 t/m 60

2023 — Tweede kwartaal
• Vijfde Haren 46 t/m 36
• Vijfde Haren 73 t/m 59
• Vijfde Haren 90 t/m 70
• Vijfde Haren 57 t/m 35
• Vijfde Haren 34 t/m 12

We verwachten half juli 2023 alle 
werkzaamheden in fase 2 te hebben 
afgerond. 

Tweede Haren Derde Haren Zesde Haren

Basisidee voor nieuwbouw op de vier locaties

2022

Fijne zomer

Fase 1 is klaar tijd om te 
genieten
Bewoners bedankt!
De renovatie en verduurzaming van de 118 woningen van 
fase 1 is klaar. Ook de opknapbeurt bij het blok aan de Derde 
Haren is zo goed als afgerond. Het afgelopen jaar is er echt 
hard gewerkt. En goed samengewerkt. Bewoners van de 
Tweede Haren en Derde Haren: bedankt! Zonder uw mede-
werking hadden we het niet zo goed, en naar ieders tevreden-
heid, voor elkaar gekregen. 

Feestelijke afsluiting
Niet alleen buiten, ook binnen in de woningen werd er heel 
wat werk verzet: we plaatsten 63 keukens, 59 badkamers en 
pakten 79 toilet ruimtes aan. Uiteindelijk zijn we trots op wat 
er door het team, samen met u als bewoners, is gemaakt. En 
dat  wilden we vieren. 

Op 6 juli sloten de bewoners van de Tweede en Derde Haren, 
(onder)aannemers en medewerkers van Zayaz fase 1 feeste-
lijk af. Het was heerlijk weer, druk én gezellig! Met een punt-
zak friet of een ijsje in de hand werden ervaringen van het 
afgelopen jaar gedeeld. Het was �jn om van bewoners terug 
te horen dat zij tevreden zijn met hun verduur zaamde woning 
en over de manier waarop de aannemer en de werkmannen 

hun huis hebben gerenoveerd. Dat door het werk het onder-
linge contact in de buurt is verbeterd, is ook een grote plus. 
Daar zijn wij ook heel blij mee, wij gunnen het bewoners goed 
samen te leven. En kijken uit naar fase 2 en 3. 

Duurzaam 
108 woningen kregen nieuwe gevels met HR++ glas 
én een geïsoleerd dak. Dit bespaart energie en maakt 
het in huis een stuk behaaglijker.

89 huishoudens besparen niet alleen energie, maar 
wekken die zelf ook op met de nieuwe zonnepanelen 
op hun dak. 

In de vakantieperiode zijn wij en aannemer Huybregts 
Relou een aantal weken beperkt aanwezig. U kunt met 
dringende zaken uiteraard altijd bij ons terecht via 
073-648 24 00. Of stuur een e-mail naar 
projectconsulent@zayaz.nl. Voor de volledigheid ziet 
u hieronder een overzicht van de vakanties: 

Huybregts Relou
8 augustus t/m 2 september 

Zayaz
Projectconsulenten
Sandra Kiani: 8 augustus t/m 2 september
Touria Taalabi: 29 augustus t/m 16 september

Technisch opzichter
Willem Bogaerts: 8 t/m 26 augustus

Voor algemene vragen over de nieuwbouwontwikkelingen 
kunt u mailen naar deharenhee�het@zayaz.nl

Wij wensen u een �jne vakantie!

de harendonkweg

harendreef

ploossche hof

de harendonkweg

bruistensingel



Lees het hele verhaal van Ans en dochter 
Angelique op www.deharenhee�het.nl 
(De Haren vol verhalen) of scan de QR-code

#2 | juli-2022

Algemene vragen over de gebiedsontwikkeling
deharenhee�het@zayaz.nl

Reparatie, klacht of compliment
Voor het melden van een reparatie, klacht of compliment kunt u 
bellen met onze  klantenservice op telefoonnummer 073 – 648 24 00. 

Hee� u leuke ideeën voor de buurt of 
hee� u vragen over de website of deze 
nieuwsbrief? Mail naar: 

Óf bezoek de website:

deharenhee�het@zayaz.nl

www.deharenhee�het.nl

De verhuizing van de 47 huis houdens 
gaat goed. Zij maken hiermee plaats 
voor de geplande nieuwbouw.  Binnen 
een half jaar hee� meer dan de hel� 
al een woning of hee� een woning op 
het oog, in of buiten De Haren. “Dit is 

een heel mooi resultaat dat we samen 
met de betrokken huurders binnen 
een half jaar hebben bereikt”, vertelt 
Touria trots, “zeker gezien de krappe 
woningmarkt op dit moment.”  Touria 
is project consulent bij Zayaz en bege-

leidt bewoners bij hun zoektocht naar 
een andere woning. Voor de bewoners 
die nog geen aanbod hebben, geldt dat 
zij nog tot eind 2023 de tijd  hebben om 
een passende woning te vinden.

Ans Aarsel-van Leemput woont in het woonblok aan de 
Derde Haren. Ans en de andere bewoners van dit blok zijn 
blij. Het blok stond op de nominatie voor sloop en ver-
vangende nieuwbouw. Daar staken zij een stokje voor. 
Bijna iedereen stemde tegen. Nu krijgt hun woonblok een 
opknapbeurt en kunnen zij in hun vertrouwde en gezel-
lige buurt blijven wonen. Voor Ans, haar dochter en klein-
dochter was het een hectische tijd. Zij moesten afscheid 
nemen van Theo, hun man, vader en opa. Hij overleed in 
november 2020 aan de gevolgen van corona. 

Theo en Ans tekenden in 1974 als eersten uit hun blok de 
huurovereenkomst met destijds Ons Belang (nu Zayaz). 
Het voelde direct als hun thuis. Ans: “Het is zo’n �jn huis, 
zo’n �jne plek met de grote tuin en het veldje hierachter.”  

Ans’ huis staat nu nog in de steigers. “Het is een hele klus, 
die opknapbeurt, maar wat zijn die werklui toch  geweldig. 
Ze luisteren niet alleen, ze zijn ook heel vriendelijk en 
behulpzaam”, zegt ze vol overtuiging. We hebben ze laatst 
op Bossche bollen getrakteerd. Dat hebben ze zeker 
 verdiend!”

Een buurt is niet zomaar een verzameling huizen en straten. 
Nee, een buurt wordt gemaakt door de mensen die er wonen 
en samenleven. Ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen bezig-
heden, interesses en behoe�en. Hoe leuk is het als er mensen 
in de buurt wonen die ook van wandelen, kaarten of darten hou-
den, net als u. Of misschien woont er wel iemand om de hoek 
die handig is met computers en u dingen kan leren. Door elkaar 
te leren kennen, kunnen er mooie dingen ontstaan. Dingen die 
het wonen en leven in de buurt nog �jner maken. Zo bouwen we 
aan #onzebuurt, een buurt waar iedereen zich thuis voelt. 

Buurtkamer
Binnenkort gaat de deur van buurtkamer De Haren open. 
Middenin de wijk: Vierde Haren 59. Een plek om elkaar te 
ontmoeten en ideeën, vragen en zorgen over de wijk met 
elkaar te delen.

Via de website www.deharenhee�het.nl houden we u op de 
hoogte wanneer de buurtkamer open is. Loop gerust een 
keer binnen!

Brand, rook …een rookmelder waarschuwt u met een luid 
alarm. Ter verbetering van de brandveiligheid in huis  plaatsen 
we op elke bewoonde verdieping een rookmelder. Woont 
u in een huurwoning die in fase 2 of 3 wordt gerenoveerd? 
Dan neemt installateur Eltag binnenkort contact met u op.  
Zij maken met u een afspraak voor het plaatsen van de ver-
plichte rookmelders in uw woning. 

Naast het plaatsen van rookmelders kunt u zelf ook veel 
doen om brand te voorkomen. Nieuwsgierig naar hoe brand-
veilig uw huis is? Download de brochure ‘brandveiligheid, tips 
voor een brandveilige woning op www.brandweer.nl/onder-
werpen/brandveiligheid/ of scan de QR-code hiernaast.

Hee� u een koopwoning in De Haren en hee� 
u  vragen over de gebiedsontwikkeling? Dan 
 houden wij u op de hoogte via de website 
www.deharen hee� het.nl, deze nieuwsbrief 
en bijeenkomsten. Voor antwoorden op meer 
gerichte vragen over het project en wat dit voor 

u betekent, stuurden we u een tijd geleden de 
informatiebrochure woningeigenaren. Hee� u de 
brochure niet (meer)? Kijk dan op de website of 
scan de QR-code. Hee� u een andere vraag? Mail 
dan naar: deharenhee�het@zayaz.nl

Eind vorig jaar bezocht een groep buurtbewoners de bijeen-
komsten over de ontwikkeling van de nieuwbouw in De Haren. 
Misschien was u er ook bij. Bewoners deelden hun ideeën en 
bevindingen over het wonen en leven in de wijk en wat de nieuw-
bouw zou kunnen toevoegen. Blij met alle informatie keerden we 
toen huiswaarts en ging de architect aan de slag. 

Eind juni nodigden we bewoners opnieuw uit om bij te praten 
over de nieuwbouwplannen. Verdeeld over twee dagen kwamen 
heel wat bewoners naar ons toe bij BBS Haren Donk en Reit.  

In gesprek rondom de maquette 
Rondom de maquette werd druk gepraat over wat er wel en 
niet moet komen op de vier plekken in de wijk. “Mooi om te zien 
dat jullie naar ons hebben geluisterd. Ik zie dat hier nu terug in 
jullie plannen”, vertelt een bewoner van de Derde Haren.

Er werd geschoven en gestapeld met blokjes om te kijken 
naar de beste ligging en hoogte van de toekomstige nieuw-
bouw. Het idee om de bouw op de plek bij de Eerste Haren 
laag te houden, tot maximaal 3 lagen, werd goed ontvangen. 
Bij de locaties aan de rand van de wijk zouden we wat meer 
de hoogte in kunnen gaan, 
om zoveel mogelijk wonin-
gen toe te kunnen voegen. 
Liever geen massieve blok-
ken, maar gebouwen die 
trapsgewijs de hoogte in 
gaan en waarbij de gevel 
verspringt. Dit gee� wat 
meer ‘lucht’ en speelsheid. 
VERVOLG BINNENZIJDE

Bewoners zien hun ideeën 
terug in de nieuwbouwplannen

#onzebuurt, die maken we samen

Plaatsing rookmelders

Woningeigenaar, hee� u vragen?

Nieuws van en voor mensen die wonen en werken in De Haren.

Verhuizing in zicht

Renovatie & 
 Verduurzaming Nieuwbouw #onzebuurt

Gebieds-
ontwikkeling 
De Haren

Meer 
informatie

“Fijn dat ik hier kan blijven wonen”


