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Hét aanspreekpunt voor iedereen die wil 
huren in de sociale sector in Lansinger land. 

Boterdorpseweg 20, 2661 AC Bergschenhoek
Postbus 108, 2660 AC  Bergschenhoek 

Kijkmiddag aan 
de Gouden Harplaan

Achttien jaar oud? Schrijf je in!

Kijkmiddag
Tijdens de kijkmiddag in november reageerden aan ko men-

de bewoners positief op de woningen. De gebouwen liggen 

op een mooie locatie in de Gouden Harpbuurt in Berkel. 

Bijzonder aan deze sociale huurappartementen is dat ze 

zeer duurzaam zijn gebouwd. Dit betekent dat de apparte-

mentengebouwen niet zijn aangesloten op het gasnet en 

voorzien in de productie van eigen warm tapwater en 

stroom. Om deze duurzame uitgangspunten te kunnen 

waarmaken worden per gebouw 177 zonnepanelen 

toegepast. Overige duurzaamheidsmaat regelen zijn 

onder andere individuele bodemwarmtepompen en het 

toepassen van HR+++ glas. De gebouwen hebben een 

eigentijdse uitstraling en sluiten mooi aan bij de 

architectuur van de wijk. Wat op dit moment nog 

ontbreekt, zijn namen voor de gebouwen. We vroegen 

daarom de nieuwe bewoners om passende namen 

te bedenken voor de twee gebouwen. We hebben 

veel leuke reacties ontvangen. De winnende namen 

maken we later bekend.

Word je binnenkort achttien jaar oud? Schrijf je dan snel in als woningzoekende. Zo kan je gelijk 

beginnen met het opbouwen van inschrijftijd. Deze inschrijftijd heb je nodig om later aan een 

sociale huurwoning te komen. 

Inschrijven doe je op www.woonnetrijnmond.nl. 

Via deze website wijst 3B Wonen haar woningen toe. 

De inschrijving is voor de hele regio Rijnmond. 

Lansingerland hoort daar natuurlijk ook bij. 

De kosten voor de inschrijving zijn tien euro per jaar.

Vragen?

Voor alle vragen over inschrijvingen kan je terecht op 

www.woonnetrijnmond.nl. Stel je je vraag liever 

telefonisch? De medewerkers van 3B Wonen zitten voor al 

je vragen voor je klaar op telefoonnummer 010 - 5191491.

Tips:

1.  Verleng elk jaar op tijd je inschrijving. 

Alleen op die manier blijft je inschrijving geldig.

2.  Zorg dat de gegevens op de inschrijving altijd 

actueel zijn. Verandert er iets? Geef dit gelijk door.

3.  Schrijf je ook in wanneer je van plan bent een 

woning te kopen. Je weet nooit wat de 

toekomst brengt.

De medewerkers van

3B Wonen wensen u 

fijne feestdagen en 

een gezond en 

gelukkig 2022!

De bouw van de twee appartementengebouwen aan 

de Gouden Harplaan schiet goed op. De verwachting 

is dat de nieuwe bewoners de sleutels in het eerste 

kwartaal van 2022 krijgen overhandigd.

Nieuwbouw 
Rodenrijse Velden
De bouw in de nieuwe wijk de Rodenrijse Velden 

verloopt voorspoedig. Voor 3B Wonen worden hier 

25 duurzame sociale huurappartementen gebouwd. 

Met het weghalen van de steigers rond het 

appartementengebouw, komt een prachtig 

gebouw tevoorschijn. De verhuur van de sociale 

huurappartementen is eind september gestart op 

Woonnet Rijnmond en inmiddels is de reactie-

termijn gesloten. 

De oplevering van de appartementen volgt naar 

verwach ting in het tweede kwartaal van 2022. 
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