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Volg ons nu ook 
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vind ons leuk op Facebook.com/3BWonen

Elke twee jaar controleren en onderhouden 

wij de cv-installaties van onze woningen. 

Dit is belangrijk voor uw comfort en veiligheid. 

Een goed onder houden ketel gaat minder snel 

kapot. Ook is de kans kleiner dat er bij een storing 

koolstofmo noxide vrijkomt of dat u in het weekend 

zonder verwarming en warm water komt te zitten. 

Huurders waarvan de cv nog niet is gecontroleerd, 

hebben een brief gekregen met het verzoek 

zelf een afspraak te maken met Feenstra. 

Uiteraard zijn de kosten voor 3B Wonen. 

Heeft u een brief gehad, maar nog geen afspraak 

gemaakt? Doe dit dan snel! 

CV-onderhoud belangrijk

Het project wordt ontwikkeld door Project I B.V., 

een same nwerkingsverband van Janssen de Jong 

Project ontwikkeling B.V. en Vink Ontwikkeling B.V., 

dat verantwoordelijk is voor de realisatie van de 

nieuwbouw locatie Rodenrijse Velden. Bouwbedrijf 

Frans Vink en Zonen verzorgt de bouw van de 

huurappartementen. Naar verwachting start de 

bouw in het eerste kwartaal van 2021.

Arjan: “Zowel Janssen de Jong Projectontwikkeling 

als Vink Ontwikkeling hebben maatschappelijke 

verant woordelijkheid hoog in het vaandel staan. 

De mens staat bij ons altijd centraal. De realisatie 

van sociale huur appartementen past hier goed bij. 

Ook bieden we 3B Wonen een AED aan die wordt 

aangebracht op het nieuwe gebouw. Zo dragen 

we graag bij aan een veilige woonomgeving.”

Hanneke: “Er is in Lansingerland een groot tekort 

aan betaalbare huurwoningen. De ambitie van 

3B Wonen is de komende 10 jaar minimaal 

1000 nieuwe sociale huur woningen te bouwen. 

We zijn blij me deze samenwerking. Geweldig dat 

we op deze mooie locatie 25 prachtige, duurzame 

appartementen kunnen toevoegen. Wat een 

mooie geste om de bewoners en omwonenden 

deze AED aan te bieden.”

Over Rodenrijse Velden

Nieuwbouwproject Rodenrijse Velden ligt aan 

de Roden rijseweg in Berkel en Rodenrijs. 

De voormalige palletfabriek Hordijk maakt plaats 

voor 117 woningen. Het gevarieerde aanbod 

bestaat uit huurappartementen, twee- en drie 

onder-één-kapwoningen, rijwoningen (huur en 

koop) en vrijstaande woningen. Duurzaamheid 

staat hoog in het vaandel bij de ontwikkeling van 

de woningen en het openbaar gebied. Kijk voor 

meer informatie op www.rodenrijsevelden.nl. 

Overeenstemming realisatie 
25 sociale huurappartementen in 
nieuwbouwproject Rodenrijse Velden

Nieuwbouwproject Rodenrijse Velden in Berkel en Rodenrijs wordt uitgebreid met 25 sociale 

huur appartementen. Op 10 december ondertekenden Arjan van der Neut, regiomanager van 

Janssen de Jong Projectontwikkeling, Frans Vink, directeur Bouwbedrijf Frans Vink en Zonen en 

Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder van 3B Wonen hiervoor de overeenkomsten.

Samen werken we aan veerkrachtige wijken

De komende vier jaar focussen wij ons op de volgende vier thema’s:

Begin 2018 zijn we gestart we met een 

inform atie bijeen komst voor bewoners in 

Wel-Kom. Na verschillende overleg gen met 

de meedenk groepen van bewoners en 

omwonen den ligt er nu een uitgewerkt plan 

voor de realisatie van 36 appartementen en 

37 eengezinswoningen. Begin volgend jaar 

vindt u op onze website een impressie. 

We zijn benieuwd of u net zo enthousiast 

bent als wij!

Bewoners verhuisd

Alle bewoners hebben inmiddels een 

nieuwe (tijdelijke) woning gevonden. 

De woningen worden tijdelijk verhuurd 

door Ad Hoc Beheer. 

Ongeveer een derde van de bewoners wil 

straks terugkeren naar de nieuwbouw. 

Planning

We hebben een aannemer gekozen die de 

nieuwe woningen gaat bouwen. De start sloop 

staat gepland voor eind eerste kwartaal 2021. 

Als alles voorspoedig gaat, worden de woningen 

in de eerste helft van 2022 opgeleverd. 

Meer info

Op onze website vindt u alle nieuwsbrieven die 

zijn verschenen. Ga naar www.3bwonen.nl en 

kijk onder ‘Projecten’ bij de Julianastraat en 

Prins Bernhardlaan.
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Nieuwbouw Julianastraat en Bernhardlaan

Aangepaste openingstijden: 

Donderdag 24 december kantoor sluit om 15.00 uur

Eerste kerstdag  gesloten

Donderdag 31 december kantoor sluit om 15.00 uur

Vrijdag 1 januari gesloten
Huurdersvereniging Lansingerland bestaat 

dit jaar 20 jaar. Van harte gefeliciteerd met 

dit jubileum! Een groot compliment voor 

jullie inzet voor de belangen van onze huurders, 

bijvoor beeld bij onderwerpen als het betaalbaar 

houden van de huren, onderhoud, duurzaam-

heid, dienstver lening en sloop en nieuwbouw. 

Op naar de volgende 20 jaar!  

Wilt u meer weten over het werk 

van de huurders vereniging of huurt 

u bij 3B Wonen en wilt u voor € 1,- per 

maand lid worden, kijk dan op www.hvll.nl, 

bel 06-577 372 60 of mail naar info@hvll.nl 

voor vragen. 

20 jaar huurdersvereniging! De medewerkers van 3B Wonen 
wensen u fijne feestdagen en een 
gezond en gelukkig 2021!

Kijk op www.3bwonen.nl voor het fi lmpje en het volledige koersplan.

De wereld om ons heen verandert: de regelgeving, de wensen van huurders, de 

samenwerking met partners. Om ons werk goed te blijven doen, veranderen 

wij mee. Elke vier jaar kijken we hoe we ons werk nog beter kunnen doen. 

Dit jaar hebben we ons koersplan voor 2021 t/m 2024 afgerond. 

Koersplan 2021 t/m 2024

De komende vier jaar focussen wij ons op de volgende vier thema’s:

Een voldoende en passende sociale huurwoningvoorraad Inclusieve buurten waarin iedereen mee kan doen 

Toekomstbestendig en fl exibelSamenwerken om meerwaarde te creëren


