’thuis geeft in
2014 ruim
€ 1 miljoen aan
leefbaarheid uit.

in Waalre
Column

Heuvelse Hof

De Inloper krijg steeds
meer waardering
Dat de weg naar boven vaak onderaan begint,
is met het succes van De Inloper weer eens
duidelijk gemaakt. De evaluatie eind vorig jaar
toonde aan dat deze laagdrempelige ontmoetingsplek duidelijk van meerwaarde is voor de
Waalrese samenleving. Van onderaf hoor ik u
zeggen? Ja, want ontmoeten en samenwerken
begint bij de voordeur en niet in vergaderruimtes. In De Inloper vinden inwoners van Waalre
en de verschillende professionele partijen als
maatschappelijk werk, politie en corporatie elkaar heel gemakkelijk. Het is letterlijk een vindplaats. Voor bijvoorbeeld een aantal jongeren
is het een stuk prettiger om over hun problemen te praten dan thuis aan de keukentafel. De
samenwerkingen die hier ontstaan, zijn deels
ingegeven door de zogenaamde ‘participatiemaatschappij’. Een terugtrekkende centrale
overheid laat steeds meer zaken over aan inwoners en partijen op lokaal niveau. Ik zie nu
duidelijk een andere manier van samenwerking ontstaan, partijen hebben elkaar echt nodig om verder te komen. De samenwerking is
daardoor meer oprecht. De Waalrese politiek
heeft De Inloper ook ontdekt. Tijdens een recent bezoek kwam ook uit deze richting veel
waardering voor het initiatief. Een extra motivatie om door te gaan!

Omringd door een prachtige natuur wordt in Waalredorp een nieuw project gerealiseerd: Heuvelse Hof.
In een ruim opgezet plan ontstaat een gevarieerde
wijk als uitbreiding op de wijk “Waalre-West”. De wijk
strekt zich uit over het gebied vanaf de Deelshouten
tot aan de Heuvelstraat. Om het een levendige wijk
te maken, is er voor gekozen om veel verschillende
woningtypen in verschillende prijsklassen te realise-

Bedrijfsruimte te huur

’thuis zet trouwe huurders
in het zonnetje
Bij ’thuis zijn we blij met onze trouwe huurders.
Daarom zetten we voortaan elk jaar alle huurders
die op dat moment vijftig jaar huren in het zonnetje.
Huurt u al vijftig jaar of langer bij ’thuis (voorheen
Aert Swaens)? Dan zetten we u graag in het
zonnetje. Hoe we dat precies doen is nog een
verrassing, maar u kunt zich nu alvast aanmelden.
Het totaal aantal jaren dat u als hoofdhuurder van
ons huurt telt. Het kan dus zijn dat u op verschillende adressen heeft gewoond. U kunt zich aanmelden via 50jaarhuurder@mijn-thuis.nl of breng
een bezoekje aan onze woonwinkel.

Rob Weijers
Gebiedsregisseur Waalre

Het buurtgevoel van...

Lukt het u om het
gevoel van uw buurt in
een beeld te vangen?

’thuis dichtbij

Wist u dat ’thuis ook bedrijfsruimten verhuurt?

Wij dagen de ‘beeldend kunstenaars’ graag uit
om met een foto te laten zien wat nu
kenmerkend is voor uw buurtgevoel. U kunt
deze sturen naar: communicatie@mijn-thuis.nl.
De winnende foto wordt uiteraard beloond!

ren. Het project kenmerkt zich door een fraaie combinatie van traditionele, Kempische architectuur,
duurzaam en degelijk materiaalgebruik en karaktervolle detaillering. Het straalt een dorpse sfeer uit. Het
project Heuvelse Hof bestaat uit 50 woningen. ’thuis
heeft hiervan dertien hoek- en tussenwoningen gekocht. Deze woningen zijn inmiddels verhuurd en
worden zeer waarschijnlijk in april 2014 opgeleverd.

Nu te huur in Waalre: bedrijfsruimte Brederode
aan de Eindhovenseweg. De commerciële (balie-)
kantoorruimte is gelegen op een uitstekende zichtlocatie in het centrum van Aalst-Waalre aan de
doorgaande weg (N69) Eindhoven / Valkenswaard.
De beschikbare ruimte, totaal 891 m² en ook te
huur in kleinere units, maakt onderdeel uit van
complex Het Binnenhof. Belangstelling? Bel of mail
voor meer informatie: Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V. in Eindhoven. Tel. (040) 250 70 60.
e-mail info@bossers-fitters.nl

Voor al uw vragen over wonen kunt u elke
woensdag tussen 8.30 en 12.30 uur terecht
bij Woonloket Waalre in activiteitencentrum
‘t Hazzo, Trolliuslaan 7 in Waalre.

Wilt u deze informatie
digitaal ontvangen?
Meldt u dan ook aan voor de digitale nieuwsbrief via www.mijn-thuis.nl. Of volg ons via
facebook of twitter.

