Duurzaam wonen in De Leijen Zuid
99 nieuwe sociale huurappartementen
SSW bouwt aan de toekomst met het duurzame appartementengebouw De Leijen Zuid
aan de Van Heukelomlaan in Bilthoven. Elke woning krijgt een warmtepomp voor de
verwarming. De woningen zijn gasloos en op het dak komen zonnepanelen.
Het bouwproject is gestart en vanaf november 2018 kunnen de eerste bewoners naar
hun nieuwe appartement verhuizen.
Nieuwe levensloopbestendige huurwoningen
De 3- en 4-kamerwoningen zijn gelijkvloers, hebben brede deuren, lage dorpels en beugels
in de doucheruimte. U kunt hier betaalbaar en prettig wonen, ook als u ouder wordt.
Op de begane grond komt een activiteitenruimte. Nieuwe huurders mogen meedenken bij
het gebruik van deze gemeenschappelijke ruimte.
Binnenkort start de verhuur via WoningNet
In maart/april 2018 start de verhuur van Appartementen De Leijen Zuid. U kunt vanaf dat
moment via WoningNet reageren op een woning. Zorg dat u hier ingeschreven staat als
woningzoekende. De huurprijzen van de 3- en 4-kamerwoningen variëren van € 560,- tot
€ 710,- per maand. De servicekosten zijn nog niet bekend.
Toewijzing
Bij de toewijzing van de woningen gelden de volgende voorrangsregels:
1. Woningzoekenden met een medische urgentie.
2. Huurders van SSW van 65 jaar en ouder die een eengezinswoning in de wijk De
Leijen achterlaten.
3. Huurders van SSW van 65 jaar en ouder die een eengezinswoning achterlaten elders
in gemeente De Bilt.
4. Huurders van SSW van 65 jaar en ouder die een ander type woning achterlaten.
5. Huurders van SSW die een huurwoning achterlaten.
6. Overige woningzoekenden.
Zorg
Op dit moment zijn we in gesprek met De Bilthuysen over een aanbod van meer intensieve
zorg in een aantal woningen. Bent u of kent u een huurder met een zorgindicatie die
eventueel naar een nieuw, levensloopbestendig appartement wil verhuizen?
Dan kunt u dat bij SSW aangeven. Neem telefonisch contact op via 030 220 58 33 of stuur
een e-mail naar deleijenzuid@ssw.nl.
Interesse?
Heeft u interesse in een woning? Laat het ons weten via het telefoonnummer
030 220 58 33 of stuur een mail naar deleijenzuid@ssw.nl.
Wij houden u dan op de hoogte van de meest actuele informatie over het project
Appartementen De Leijen Zuid.
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