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Jaren geleden was ik in de Noord-Ierse stad
Belfast. Daar zag ik heel veel experimenten met
groen in de stad: groene muren, geveltuinen en
groene daken. Dat vond ik om twee redenen
interessant.

EEN GROENE STAD
IS EEN GEZONDE STAD
In de eerste plaats is een groene stad een gezonde stad.
In een stenen omgeving kan het regenwater niet weglopen.
En het wordt er snikheet in de zomer. Bovendien krijgen
planten en dieren geen kans op al dat beton.
De tweede reden is zeker zo belangrijk. Een vriendelijke,
groene omgeving bepaalt hoe mensen met elkaar omgaan.
Samen werken aan vergroening brengt mensen samen.
En iemand die de plantjes in de straat eigenhandig heeft
gepoot, voelt zich verantwoordelijker voor die straat.
Daarom speelt groen een rol in alle plannen die we
ontwikkelen. Of het nou nieuwbouw is of renovatie van
bestaande huizen. Sterker nog: het hoeft niet eens een
gebouw van Wonen Limburg te zijn. Soms kijkt een
woongebouw uit op een groot plat dak, bijvoorbeeld van
een winkel. Dan gaan we in overleg met de winkelier:
‘Ziet u het zitten als wij uw dak veranderen in een daktuin?’
Al dat groen heeft wel wat liefde en aandacht nodig.
Vergroenen kunnen we daarom alleen als u ons helpt. Op
veel plekken doen bewoners zelf het onderhoud van het
groen op of rond hun huis of woongebouw. Dat levert veel
voldoening op. En leuke contacten met de buren. Heeft u
zelf een idee voor een groenere wijk of buurt? Neem dan
contact met ons op. Samen maken we er werk van.
Ger Peeters
Bestuurder Wonen Limburg
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3

AANGENAAM

“Allemaal iets kleins
doen: dat maakt de
wereld groener.”

WILDERT
SCHUURING (60),
ROERMOND
Roermond

COLUMN

Bij Wonen Limburg werk ik aan
vergroeningsprojecten. Met dat soort
projecten willen we straten en gebouwen
groener maken. Vooral in de stedelijke
omgeving: we willen van grijs naar groen.

EEN ECHT BUITENMENS

Ik ben een echt buitenmens en ik ben graag
rondom het huis bezig in het groen. We hebben
zonnepanelen op het dak en onze regenwaterafvoer
is deels afgekoppeld. Als ik met de hond wandel,
raap ik afval op. Het zijn geen grote dingen, maar als
we allemaal iets kleins doen, werken we toch aan
een groenere wereld.

DAKTUIN OF GROENE WAND

Wonen Limburg heeft budget om bewoners te helpen
met vergroeningsprojecten: een mooie binnentuin of
een daktuin, een groene wand van een woongebouw
of geveltuintjes. We vinden het belangrijk om bij
te dragen aan een duurzame wereld. Met dit soort
projecten hopen we bewoners daarover aan het
denken te zetten.

WIE IS WILDERT?
Leeftijd:
Woont:
Hobby’s:

SAMEN AAN DE SLAG

Zo’n project is niet alleen goed voor de natuur. In een
groene buurt is het ook prettiger wonen. En het is
fijn als bewoners samen aan de slag gaan. Ze leren
elkaar beter kennen en letten dan ook beter op elkaar
en op hun buurt. Iedereen die een goed idee heeft
voor een groenere buurt is dus van harte welkom bij
Wonen Limburg. Samen kunnen we het waarmaken!
4

ZELF DE HANDEN UIT DE MOUWEN STEKEN?

Heeft u een idee om uw directe omgeving groener
te maken? Wonen Limburg ondersteunt u graag.
Stuur een mail naar post@ wonenlimburg.nl, of
bel met ons WoonAdviesTeam: 088 - 385 0800.
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HET WONEN LIMBURG VAN VANDAAG
WAAR BUREN ELKAAR ONTMOETEN

GROENE DAKEN:
VAN VETPLANTJE TOT
PARK IN DE LUCHT
Als er op de grond weinig ruimte is voor groen, kunnen
we altijd nog de lucht in. We legden de laatste tijd op
verschillende plekken groene daken aan. Hartstikke goed
voor de natuur. En het heeft ook nog eens onverwachte
voordelen voor bewoners en Wonen Limburg.

BRAM LEGIERSE
JONKERS HOVENIERS

In onze duurzaamheidsvisie hebben we
opgeschreven hoe we als Wonen Limburg
de natuur en het milieu een handje willen
helpen. Een van onze uitgangspunten
is dat we meer groen in onze wijken en
buurten willen. In elk nieuwbouwproject
en bij elke opknapbeurt proberen we ook
te vergroenen.
ZITBANKJES EN BOMEN

Groene daken en daktuinen zijn een
mooie manier om meer groen in de
buurt te krijgen. Daarvoor werken we
onder meer samen met projectmanager
Bram Legierse van Jonkers Hoveniers,
divisie Daktuinen. Dat bedrijf is
gespecialiseerd in groene daken. “Er is
heel veel mogelijk op het dak”, legt hij
uit. “Van een dak met sedum – een soort
vetplantjes – tot een helemaal ingerichte
daktuin. Met zitbankjes en bomen!”
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Een groen dak zorgt voor meer planten en
dieren in de stad. Het is ook prettiger om naar
te kijken. En het helpt ons omgaan met een
veranderend klimaat (zie inzet). Bovendien
is een groene omgeving een leukere plek
om elkaar te ontmoeten. We picknicken niet
voor niks liever op een grasveld dan op een
parkeerterrein! We werken daarom altijd
samen met bewoners bij de aanleg van een
groen dak of daktuin. Het is helemaal mooi als
bewoners zelf (een deel van) het onderhoud
aan de tuin willen doen. Dan wordt het echt
een plek van iedereen.

GOED TEGEN HITTE EN
WATEROVERLAST

Het klimaat in Nederland
verandert. De zomers worden
warmer en droger. En er komen
steeds meer heftige regenbuien.
Een groen dak koelt in de zomer
en houdt in de winter warmte
vast. Ook kan het bij felle buien
regen vasthouden. Het water
wordt dan later geleidelijk weer
afgegeven. Zo komen de straten
minder snel blank te staan. Een
probleem waar we anders in de
toekomst zeker mee te maken
krijgen! (Zie ook pagina 13.)
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HEEFT U RECHT OP
HUURBEVRIEZING OF
HUURVERLAGING?

OM VAN TE GENIETEN

Het liefst leggen we groene daken
aan op plekken waar bewoners ervan
kunnen genieten. Woongebouwen kijken
bijvoorbeeld vaak op een lager gelegen
plat dak. Zo’n dak is heel geschikt om te
beplanten. De Smidse in Horst is daar
een mooi voorbeeld van. Bram Legierse:
“Op het dak van gebouw Il Gardino in
Geleen maakten we zelfs een klein park.
Goed begaanbaar voor scootmobielen
én met een heuse jeu-de-boulebaan!”

Kortgeleden ontving u van Wonen Limburg
een brief over de jaarlijkse huuraanpassing.
Het huurverhogingspercentage bedraagt dit jaar 2,6%.
LET OP:

“Een groen dak is
brandwerend.”

EEN GOED IDEE

Mark de Rooij is medewerker
Woningcartotheek bij Wonen Limburg.
Als het aan hem ligt, denken we bij iedere
opknapbeurt en alle nieuwbouw ook aan
een groen dak: “Behalve alle milieuwinst
zijn er ook praktische voordelen.
Een groen dak is brandwerend. Geluiden
blijven buiten. De waarde van het gebouw
neemt toe. En de dakbedekking heeft
veel minder onderhoud nodig, want weer
en wind hebben er minder invloed op. Om
allerlei redenen is het dus een goed idee.”
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Wilt u weten of u voor huurbevriezing
of huurverlaging in aanmerking
komt? U leest het in de brief over de
huuraanpassing die u eind april van
ons ontving. Staat daarin niets over
huurbevriezing of huurverlaging? Dan
zijn de regelingen niet van toepassing
op uw situatie.
HUURBEVRIEZING OF VERLAGING
VOOR SOMMIGE HUURDERS

Sommige huurders hebben recht
op huurbevriezing. Dat betekent dat
ze helemaal geen huurverhoging
krijgen. Een aantal mensen kan
zelfs een huurverlaging aanvragen.
Dat hangt van twee dingen af:
•	uw inkomen (en dat van uw
huisgenoten van 18 jaar of ouder);
• de hoogte van uw huur.

HOE VRAAGT U HUURBEVRIEZING OF
HUURVERLAGING AAN?

Huurbevriezing of huurverlaging
moet u zelf bij ons aanvragen. Wilt u
weten of u hier recht op heeft? Kijk
dan op www.wonenlimburg.nl/
huuraanpassing. Let op: huurbevriezing
kunt u alleen aanvragen tussen 1 mei
en 1 juli. Huurverlaging kunt u het hele
jaar aanvragen. Doe het wel zo snel
mogelijk. Want de huurverlaging gaat
pas in als we uw aanvraag hebben
ontvangen en deze is goedgekeurd.
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ZELF DOEN VOOR MEER GROEN

WONEN IN LIMBURG

U kunt zelf veel doen voor een
groene tuin vol leven:

NATUUR IN
DE STAD
Wonen Limburg werkt aan groenere wijken en
buurten. Maar waarom is natuur in de stad nou
eigenlijk zo belangrijk? En wat kunnen we samen
doen om de natuur een handje te helpen?

•	Haal tegels uit de tuin en breng
er groen voor terug.
•	Maak ‘rommelhoekjes’. Egels
overwinteren onder bladhopen.
En sommige vlinders kunnen
niet zonder brandnetels!
•	Plaats nestkasten en voer
vogels bij in de winter.
•	Zorg dat er het hele jaar door
iets bloeit. Dat ziet er mooi uit
en is prettig voor insecten.
•	Geniet! Kijk eens naar die
vleermuis die in de schemering
uitvliegt. Of hoe het zonlicht
door de bladeren valt. Dan wilt
u vanzelf meer doen om
te vergroenen.

RENATE BRUINSMA
STADSECOLOOG

“Mensen met een groen
uitzicht zijn gelukkiger.”

MUZIKALE KOOLMEZEN EN AANTREKKELIJKE KIKKERS
GROEN EXPERTS: GELUKKIGER MET GROEN

In groene steden krijgen meer plant- en
diersoorten een kans. En dat is belangrijk.
Voor de natuur, maar ook voor ons.
Wist u bijvoorbeeld dat mensen met
een groen uitzicht gelukkiger zijn? Dat is
wetenschappelijk aangetoond. Reden
genoeg dus om ook in de stad de natuur
een handje te helpen. Veel gemeenten
hebben een stadsecoloog in dienst: iemand
die alles weet over de natuur in de stad.
In Weert is dat Renata Bruinsma. Zij legt
uit wat dat eigenlijk is, een groene stad.
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Renata Bruinsma: “Mensen denken bij natuur vaak aan
natuurgebieden buiten de stad. Maar ook in de stad is
er van alles te beleven. In de stad vind je zelfs uniek
dierengedrag. Koolmezen in de stad zingen bijvoorbeeld
op een hogere toon. Zo komen ze beter boven het
gebrom van de stadsgeluiden uit. En mannetjeskikkers
in de stad zijn veel aantrekkelijker voor vrouwtjes dan
boskikkers. In de stad kunnen ze namelijk lekker hard
geluid maken, omdat hier veel minder roofdieren zijn.”
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EEN ENORM VERSCHIL MAKEN
STADSSAFARI

In Weert organiseert Renata zelfs een stadssafari.
“Ik laat mensen dan de stad als wildernis bekijken.
Gierzwaluwen maken hun nesten elk jaar op dezelfde
plek in hoge gebouwen. Die zien ze als rotsen. Op de
kerktoren nestelt een slechtvalk. Dat is zijn ‘rots’,
waarvandaan hij op jacht gaat. Achter de kerk is een
kloostermuur waar muurvarens op groeien. Een heel
bijzondere plant, die weinig voorkomt in de stad.
We poetsen namelijk alles graag schoon.”

STEPHAN GROSS

Renata wil vooral dat mensen genieten van de natuur
om hen heen: “Dan willen mensen vanzelf beter zorgen
voor de natuur. Zo werken we samen aan groenere
wijken. Daarvoor werk ik samen met zo veel mogelijk
partijen in de stad. Ook met Wonen Limburg. Vorig jaar
deden we samen een actie met ‘Tuiny Forests’ van
IVN natuureducatie. Dat zijn mini-bossen voor in
de stadstuin. Die staan nu bij verschillende bewoners
van Wonen Limburg in de tuin. Als we allemaal íets doen,
maken we samen een enorm verschil!”

MARK DE ROOIJ

DROGE VOETEN HOUDEN

“Roermond is
hartstikke groen.”
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Waterafvoer is heel belangrijk voor de toekomst
van onze steden. Het riool kan de hevige
regenbuien door klimaatverandering eigenlijk
niet aan, vertelt medewerker Woningcartotheek
Mark de Rooij: “Het liefst willen we regenpijpen
helemaal afkoppelen van het riool. Maar dan
moet het water wel ergens anders heen
kunnen. Daarom leggen we vaker wadi’s
aan. Een soort ‘kommen’ in een grasveld die
kunnen volstromen. Of pijpen die diep de grond
inlopen. Bewoners kunnen zelf ook veel doen.
Een regenton, een regenvijver of veel groen in
de tuin helpen heel veel. Zelfs een paar tegels
vervangen door groen maakt al een verschil!”

ONZE EIGEN BEZIGE BIJTJES

MEER LEZEN?

Wist u dat er twee bijenkasten staan, boven op het Wonen Limburg
Huis in Roermond? Stephan Gross is senior medewerker
Leefbaarheid én imker. Hij zorgt voor de bijen op ons dak.
“Roermond is hartstikke groen”, vertelt hij. “De bijen halen hier
heel veel honing op. Maar vorig jaar was dat opeens 40 procent
minder. Dan kijken we hoe dat komt. Bomen en planten bloeien
door klimaatverandering bijvoorbeeld veel vroeger. De bijen zijn
dan nog niet buiten. En in een kurkdroge zomer zijn er helemaal
geen bloemen. Bijen laten zo heel goed zien hoe het gesteld is met
het klimaat en met de natuur in de stad.”

•	Interesse in Tuiny Forests?
Kijk op ivn.nl/tuiny-forest.
•	Op heerlijkweert.nl kunt u
inspiratie opdoen over eerlijke
en duurzame activiteiten.
•	Alles over regenwaterafvoer
staat op waterklaar.nl. U kunt
uw vragen ook mailen naar
waterklaar@wonenlimburg.nl.
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EVEN TUSSENDOOR

Huren in de vrije sector? Kijk
op wonenlimburgaccent.nl

Uit elkaar? Zeg dan tijdig de huur op
Gaan uw partner en u uit elkaar? En blijft uw ex-partner in
uw huis wonen? Dan blijft u samen verantwoordelijk voor de
WONEN
LIMBURG
ACCENT
huur totdat u de huur opzegt.
We hebben
een schriftelijke
huuropzegging nodig om de tenaamstelling van het
huurcontract te kunnen veranderen. Alleen een uitschrijving uit
PLATFORM
INDICATIEF
de gemeentelijke Basisregistratie
Personen
is dus niet genoeg.
Zeg dus tijdig de huur op. Zo voorkomt u vervelende situaties.

Komt u niet in aanmerking voor een sociaal huurhuis?
Maar wilt u wel graag huren? Dan kunt u ook terecht bij
Wonen Limburg. Wonen Limburg Accent verhuurtCONCEPT
huizen met IDENTITEIT
een huurprijs vanaf 738 euro. Op wonenlimburgaccent.nl
vindt u ons complete aanbod.

Aanbod

Info & contact

Nu te huur

Voorkom verstoppingen van
de gootsteen of het toilet

REAGEREN ZONDER ACCOUNT
Wilt u huren bij Wonen Limburg Accent? Dan speelt uw
inschrijfduur geen rol. U kunt zelfs reageren zonder een
account aan te maken. Een account aanmaken biedt wel
voordelen: u ontvangt dan namelijk een WoningAlert als er een
huis beschikbaar komt dat perfect past bij uw woonwensen.
Nieuwsgierig geworden? Kijk op wonenlimburgaccent.nl.

Over Accent

Op termijn
beschikbaar

Zoek een woning
Ik zoek een...

Huurprijs

Zoek

Locatie

Een rioolverstopping of lek is vervelend en komt
nooit gelegen. Het zuiveren van rioolwater is ook
nog eens een belasting voor het milieu én kost
geld en energie. U helpt mee om het riool schoon
te houden door onderstaande opgesomde spullen
niet door de gootsteen of het toilet te spoelen:
Informatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vetten en oliën
vaste etensresten
medicijnen
frituurvet
kattenbakvulling
chemicaliën
poetsdoekjes
koffieprut
verf
vochtige doekjes
maandverband en
tampons

Contact

Uniek: verticale
regentuin in Horst

Hoe werkt het?
STAP 1

Lorem ipsum
Lorem ipsum cullo quam, corem dus. Mus, adiam, verores
cillabo. Et ut lic te por audanistior simus quiberu ptioribus eum
qui soluptati vellaudis dicide molest, tem nonsecusam faciet dit
quam id qui dolestiunt quia dolest qui sam illuptatem etur aut

Een woongebouw aan de Noordsingel in Horst krijgt een heel
bijzondere tuin: een verticale regentuin. Zo’n regentuin is niet zomaar
een groene gevel. Tussen de beplanting en de gevel van het gebouw
zit een smalle, afgesloten ruimte. Al het regenwater dat op het dak
van het gebouw valt, komt in deze ruimte terecht.

harum, archil int omnimus rerum saepell atemporem nobist, ut
re nonsedi dolorum hictatur? Xeresti ut maione occatur?

Huurdersorganisaties: belangrijke
partners van Wonen Limburg
De Huurdersraad Wonen Limburg en de vier regionale
huurdersorganisaties zijn belangrijke partners voor
ons. We overleggen regelmatig met de Huurdersraad
over belangrijke zaken die ook u aangaan. Maar u
kunt ook zelf bij de huurdersorganisaties aankloppen,
als u ergens mee zit en er met ons niet uitkomt.
U KUNT ZICH OOK INZETTEN!
Via de huurdersorganisaties kunt u zich ook inzetten
voor uw medebewoners. Dat kan op allerlei manieren.
Interesse? Kijk dan eens op huurdersraad-wl.nl.

Onze visie

Lorem ipsumNi cullo quam, corem
dus. Mus, adiam, verores cillabo.
Et ut lic te por audanistior.
Volg ons via:
Instagram
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Nieuwbouw

TEGEN WATEROVERLAST
Zo’n grote opvangbak voor regen is heel nuttig. Een computerprogramma houdt de weersverwachting in de gaten. Als het hard gaat
regenen, wordt er vooraf water geloosd. Blijft het lang droog, dan
wordt het water juist vastgehouden. Zo ontstaat er bij hevige regen
ook geen wateroverlast. Een superslimme regentuin dus!

Aanbod

Info & cotact

Over Accent

Nu te huur
Op termijn te huur
Alle woningen
Parkeren/berging

Onlangs verhuurd
Informatie & contact
Nieuws
Nieuwbouw

Onze visie

Facebook
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SAMEN WERKEN AAN EEN PRETTIGE BUURT
CONTACT MET MEDEBEWONERS

BEWONERS MET
GROENE VINGERS ÉN
EEN GROEN HART

WIM WIJNS &
HENNY BUIJS,
PANNINGEN

Wonen Limburg werkt graag samen met
bewoners aan een prettige, groene leefomgeving.
Op veel plekken in Limburg zijn bewoners gelukkig
nauw betrokken bij de aanleg en het onderhoud
van groen bij hun huis of woongebouw.

Ik vind het lekker om in de
buitenlucht bezig te zijn.
Bovendien heb je tijdens het werk
contact met je medebewoners.
Daarnaast leveren we een
bijdrage aan een aantrekkelijke
woon- en leefomgeving. Want
behalve onze medebewoners
hebben ook mensen uit de buurt
plezier van een mooie tuin.

“Lekker om in
de buitenlucht
bezig te zijn.”

REGELMATIG COMPLIMENTJES

WIM WIJNS, PANNINGEN: “BIJDRAGEN AAN EEN
AANTREKKELIJKE WOON- EN LEEFOMGEVING”
Samen met Henny Buijs vorm ik het tuinteam van ons
woongebouw. We doen het wekelijkse onderhoud aan de
tuin Hof Lectrisch Frenske, zoals het schoonmaken van de
bestrating, snoeien en bladruimen. Wonen Limburg zorgt
dat we daarvoor alle materialen hebben. Vorig jaar hebben
we dankzij het leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg
ook nog eens kerstverlichting kunnen aanschaffen.
16

Het is leuk dat onze inspanningen
worden gezien. We krijgen regelmatig
complimentjes van medebewoners.
Het Centrummanagement van
Panningen heeft onze tuin ook
opgemerkt. Daardoor werd er
onlangs een mooi kunstwerk in
de tuin geplaatst. Het is een heel
verschil met de kleurloze tuin die het
een paar jaar geleden was!
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• HERGEBRUIK

• WETENSCHAPPELIJK

• KIKKER

• WILDERNIS

• KLEINE

• WONEN

• KOEL
• KOOLMEES
PUZZEL

FRANS JANSSEN, BAARLO: “WE
HEBBEN ZO’N VIJFHONDERD
PLANTJES GEPOOT.”
Onze binnentuin, van Het Heem
in Baarlo, was een van de eerste
vergroeningsprojecten van
Wonen Limburg. Als bewoners
mochten we meepraten over het
ontwerp en de inrichting van de
tuin. Het onderhoud hebben we
daarna met vijf mensen opgepakt:
een voor de financiën, twee die
het straatwerk bijhouden en de
boel aanvegen en netjes houden.
Tot slot doen we met twee
personen het groenonderhoud.

Woordzoeker

• LEVEN
• LIEFDE
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Onderstaande woorden zijn in alle
mogelijke richtingen in het diagram
verborgen. De letters mogen meer
dan eenmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen,
horizontaal, regel voor regel van
boven naar beneden gelezen,
de oplossing.
AANDACHT
BEWONERS
BOMEN
DINGEN
DROOG
DUURZAAM
GELUKKIG
GENIETEN
GEZOND
GROOT
HERGEBRUIK
KIKKER

VERANTWOORDELIJK
KLEINE
VOLDOENING
KOEL
WEER
KOOLMEES
WETENSCHAPPELIJK
LEVEN
WILDERNIS
LIEFDE
WONEN
MAKEN
MUURVAREN
NATUUR
ONDERHOUDSBEURT
PLANTEN
REGENTON
TOEKOMST

© Sanders
puzzelboeken
© Sanders
puzzelboeken

“Die vaste taakverdeling werkt
heel prettig.”
GROEN POTJE VAN WONEN LIMBURG

DE PRIJSWINNAARS VAN DE JANUARI-PUZZEL

PUZZEL MEE EN WIN DIT INSECTENHOTEL!!

De juiste
Oplossing

Schitterende vlinders, nuttige bijtjes en allerlei andere
insecten: met dit insectenhotel kunt u er deze zomer volop
van genieten! Kans maken? Stuur uw oplossing vóór vrijdag
5 juni naar de redactie van ‘In de buurt van…’. Vergeet niet
uw naam en adres te vermelden.

oplossing van de puzzel uit het vorige
magazine
is: “Elke
is een kans voor
Kleine
dingen maken
grootklacht
groen verschil
verbetering”.
Deze
drie
winnaars
hebben hun
7
badjas al thuis ontvangen:
De heer Fischer uit Kerkrade
De heer Meijer uit Weert
De heer Fleurkens uit Ysselsteyn

Die vaste taakverdeling werkt heel prettig.
Van Wonen Limburg krijgen we jaarlijks een bedrag
om planten en materialen te kopen. Vorig jaar zomer
hebben we al heel veel bloemen gepoot. Omdat we
alles zelf doen, hebben we de kosten voor ons
allemaal kunnen halveren.

PER E-MAIL

indebuurtvan@wonenlimburg.nl
PER POST

Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG Roermond

Colofon

MENSEN GENIETEN ERVAN

We vinden het onderhoud leuk om te doen, het
houdt ons bezig. De tuin wordt goed gebruikt.
Elke twee weken komt een aantal bewoners bij
elkaar. En een aantal mensen uit de dagvoorziening
van het multifunctioneel centrum de Engelbewaarder
gebruikt de tuin ook. Mensen genieten er echt van.
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Marcel de Buck
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WE BOUWEN VOLOP AAN
PRETTIGE BUURTEN!

A

Postbus 1254
6040 KG Roermond
T

088 - 385 0800

In heel Limburg bouwen we door
aan mooie en prettige buurten.
Daarbij kijken we precies wat er
in elke regio nodig is. Bovendien
overleggen we steeds vaker vooraf
met toekomstige bewoners. Over
hun wensen, behoeften en dromen.
Zodat hun nieuwe huis een echt
thuis wordt. Benieuwd waar we
allemaal aan het werk zijn? Kijk
dan op www.wonenlimburg.nl/
nieuwbouwprojecten.

E

post@wonenlimburg.nl
W

wonenlimburg.nl

De bezoekadressen van onze
buurtwinkels in Venray, Horst,
Panningen, Weert, Roermond,
Sittard en Heerlen vindt u
op onze website.
Volg ons op:

