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Tijdens de bijeenkomsten voor de zomer spraken we een 
groep wijkbewoners over de toekomstige nieuwbouw in de 
wijk. Misschien was u er ook bij. Ideeën over het wonen en 
leven in de wijk werden met ons gedeeld. De architect is met 
deze ideeën aan de slag gegaan en heeft de nieuwbouw
plannen verder uitgewerkt. Het nieuwbouwvoorstel, dat we 
richting de gemeente gaan doen, willen we ook graag aan 
 jullie toelichten. Daarom nodigen we jullie van harte uit op: 

Maandag 12 december en dinsdag 13 december 
tussen 16.00 en 18.30 uur  
BBS Haren Donk en Reit (Ploossche Hof 85)

U kunt gewoon binnenlopen op een tijdstip waarop het u 
 uitkomt. Aanmelden is niet nodig. Met posters en een model 
van de wijk op schaal praten we u bij over de nieuwbouw
plannen.

Praat ook mee over #onzebuurt 
Naast het presenteren van de nieuwbouw
plannen horen we ook graag hoe het is om in 
De Haren te leven. Want een goed huis, maakt 
nog geen thuis. Daar is meer voor nodig. Onder de noe
mer #onzebuurt ‘bouwen’ we aan verbinding in de wijk. We 
zoeken samen met jullie naar manieren om iedereen mee 
te laten doen en het wonen en leven in de buurt voor elke 
bewoner beter te maken. Jullie hebben daar vast goede 
ideeën voor. Daarom nodigen we jullie uit deze met ons te 
delen. En met de gemeente, die we ook hebben uitgenodigd. 
De gemeente wil de bijeenkomsten vooral gebruiken om als 
gast kennis te maken met u en uw ideeën voor De Haren.

We zien u graag op 12 of 13 december. 

Tot ziens,  
Medewerkers Zayaz en architectenbureau KAW 

‘Bouw’ mee aan uw buurt
Uitnodiging bewonersbijeenkomsten

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



Vakantie
In de periode van 23 december tot 
9 januari is aannemer Huybregts 
Relou met vakantie. Zayaz is in deze 
periode op de gebruikelijke tijden 
open. Heeft u vragen? Bel ons via 
073648 24 00 of stuur een email 
naar projectconsulent@zayaz.nl.

Voorlopige planning fase 3
In fase 3 pakken we 68 woningen 
aan de Eerste Haren en Ploossche 
Hof aan. Hier willen we starten in 
oktober 2023 en verwachten we in 
maart 2024 klaar te zijn. Ruim voor 
de start, in januari of februari, ont
vangen de bewoners het plan met 
informatie over het project in de 
brievenbus. Daarna starten we met 
de warme opnames. Dit houdt in 
dat we bij iedere bewoner persoon
lijk langsgaan om te kijken naar de 
staat van onderhoud van hun huis. 
Verder leggen we dan uit wat we 
precies gaan doen welke keuzes 
er zijn. Na de warme opname kun
nen de bewoners in de modelwo
ning hun definitieve (kleur)keuzes 
maken. 

Renovatienieuws

8,7
Trots op 
waardering 
bewoners
Het Centrum voor Woononderzoek 
vroeg bewoners uit fase 1 hoe zij 
de renovatie hebben ervaren. Veel 
bewoners waren tevreden over de 
netheid en snelheid van werken, 
de vriendelijkheid van de mede
werkers van de aannemer. Maar 
zij waren vooral tevreden over het 
resultaat. We kregen een 8,7. En 
daar zijn we trots op!

Eind september startten we met 
fase 2. In totaal renoveren en verduur
zamen we in deze fase 138 woningen. 
We begonnen onze route op de Vierde 
Haren en zijn inmiddels al bij de Zesde 
Haren aangekomen. We sluiten deze 
fase af  de Vijfde Haren. Voor de kerst
vakantie zijn er zo’n 46 woningen opge
knapt. 

Bewoners kiezen voor 
duurzaam
Ook in dit gedeelte van de wijk kozen 
veel bewoners voor een volledige 
opknapbeurt van hun woning. Met hun 

Fase 2 in volle gang

Vanaf 1 januari 2023 vragen woning
corporaties in Nederland geen huur
verhoging meer na het uitvoeren van 
isolatiemaatregelen. Dat hebben 
woningcorporaties, gemeenten, huur
ders en het Rijk met elkaar  afgesproken 
in de Nationale Prestatieafspraken 
Volkshuisvesting. Voor het project in De 
Haren betekent dit dat wij vanaf januari 
2023 geen huurverhoging meer vragen 
als u kiest of heeft gekozen voor keuze
pakket 1: gevelvervanging + dakisolatie. 
Voor de bewoners uit fase 1 en het proef

blok zetten we de huurverhoging vanaf 
januari 2023 stop.

Servicekosten zonnepanelen
Wij mogen wel servicekosten blijven 
vragen voor zonnepanelen. Kiest u voor 
zonnepanelen? Dan gaat u na ople
vering van uw gerenoveerde woning 
betalen voor servicekosten zonne
panelen. Heeft u al zonnepanelen op 
het dak  liggen? Dan verandert er niks. U 
blijft het maandelijkse bedrag voor de 
service kosten zonnepanelen betalen. 

Goed nieuws:  
Geen huurverhoging voor isolatiemaatregelen

keuze voor dakisolatie, gevelvervanging 
én zonnepanelen zetten we weer een 
duurzame stap vooruit! Dit is goed voor 
het milieu én fijn voor de bewoners. Zij 
kunnen straks genieten van hun goed 
geïsoleerde en verduurzaamde woning.

95% GEVELVERVANGING  
EN DAKISOLATIE

63% KEUKEN

59% BADKAMER

82% TOILET

90% ZONNEPANELEN

DEELNAME 
KEUZE
PAKKETTEN 
FASE 2
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“Het kostte kruim en tranen, maar er is 
toch ook gelachen én gevierd met  Bossche 
Bollen”. Een krachtige samen vatting van 
Mirjam Lamme. Zij kijkt terug op 2,5 jaar 
Gebiedsontwikkeling De Haren. 

De Haren was toe aan een flinke 
opknapbeurt. Ook is er een groot tekort 
aan woningen. Om uit te zoeken wat het 
beste is voor de stad, de wijk, de wonin
gen en de huurders is er een onderzoek 
gedaan door KAW samen met Zayaz.

Daarop heeft Zayaz beslissingen 
 moeten nemen die voor velen pittig zijn 
geweest. Het is tenslotte niet niks om 
weken in een woning te wonen die over
hoop gehaald wordt om de woning op te 
knappen en te verduur zamen.

En het is al helemaal ingrijpend om je 
woning te moeten gaan verlaten omdat 
er meer woningen moeten worden toe
gevoegd. Deze herontwikkeling heeft 
flinke impact op de buurt gehad. 

Inmiddels zijn we een aantal fasen 
 verder. De renovatie is goed op scheut, 
we zijn al bezig in fase 2. En vrijwel 
alle mensen die in woningen wonen 
die gesloopt gaan worden, hebben een 
andere woning of een aanbod. En met 
de paar mensen die nog twijfelen of 
een specifieke woning willen, zijn we 
in gesprek om hen zo goed mogelijk te 
kunnen helpen. De tevredenheid in de 
buurt is toegenomen. 

We gaan nu een nieuwe fase in, waarin 
we de nieuwbouwplannen verder vorm 
geven. Samen met u als bewoner en 
met de gemeente. Een mooi moment 
voor mij om afscheid te nemen en 
het stokje over te dragen aan Merlijn 
Meeus. 

Mijn naam is Merlijn Meeus, 43 jaar 
en trotse vader van twee dochters. 
Ik woon in Utrecht en sport graag in 
mijn vrije tijd. Al zo’n 15 jaar werk ik 
bij woningcorporaties. Hier heb ik me 
gespecialiseerd in projecten waarbij 
het niet alleen om huizen bouwen en 
renoveren gaat, maar waar ook oog is 
voor de mensen die erin wonen. 

Sinds 1 november werk ik bij Zayaz 
en neem ik de rol van Mirjam Lamme 
over als programmamanager van de 

Er wordt verder gewerkt aan een mooie 
wijk. Met zowel nieuwe woningen als 
woningen die mooi en duurzaam opge
knapt zijn en weer voor jaren meegaan. 
Ook zal de wijk kunnen veranderen, 
waarbij oud en nieuw elkaar zullen 
raken.

Ik ben dankbaar dat we met het project
team zoveel huurders mochten spreken 
en zien. En dat we, ondanks én dank
zij soms pittige gesprekken, zover zijn 
gekomen. 

En nu gaan we samen met u als 
 bewoners werken aan #onze buurt. 

Hartelijke groet, 
Mirjam Lamme

gebiedsontwikkeling in De Haren. 
Mirjam heeft zich met het project
team flink ingezet voor De Haren en 
heeft mooie resultaten geboekt. Dat 
inspireert mij om hier verder aan te 
werken en de buurt nog mooier te 
maken. Dat doe ik graag samen met 
u en met andere organisaties die 
 werken in de wijk. Zo goed mogelijke 
plannen maken, iets waar we samen 
achterstaan; daar ga ik voor!  Wellicht 
tot ziens bij de bijeenkomsten op 
12 en 13 december!

Graag stel ik me even voor!

De Haren gaat nieuwe fase in

Tranen en Bossche 
Bollen

Lees het hele verhaal van Mirjam over haar ervaringen 
in De Haren? Kijk op www.deharenheefthet.nl/verhalen  
of scan de QR-code

http://www.deharenheefthet.nl/verhalen


Algemene vragen over de gebiedsontwikkeling
deharenheefthet@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. 

Op vier plekken in de wijk maken we 
plannen voor nieuwbouw. De 47 wonin
gen die nu op die plekken staan, worden 
op termijn gesloopt. Voor de bewoners 
van die woningen betekent dit dat zij 
ergens anders gaan wonen. Bewoners 
zijn op zoek gegaan naar een andere 
woning. De meesten hebben hierbij 
gebruik gemaakt van onze hulp. Voor 
sommige mensen zijn we nog op zoek  
naar een nieuwe woonplek. 

Een groot deel verhuist naar een huis 
buiten De Haren en meer dan de helft 
van de mensen verruilt de eengezins
woning voor een appartement. 

Renovatie & 
 Verduurzaming Nieuwbouw #onzebuurt

Gebieds
ontwikkeling 
De Haren

Meer 
informatie

Verhuizen voor de nieuwbouw

Wij wensen u fijne 
feestdagen en een 

gezond 2023

Familie Kennis verhuisde als eerst naar een nieuwbouw appartement 
aan de Henri  Bayensstraat in Hintham. Nieuwsgierig naar hun  
verhaal? Kijk op: www.deharenheefthet.nl/verhalen 
Of scan de QR-code.

64%

36%
Verhuizingen buiten
De Haren
Verhuizingen binnen
De Haren

65%
Appartement

42%
Eengezins-

woning

1%
Senioren-

woning
2023
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