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UNIEKE WOONPROJECTEN IN EDE/WAGENINGEN VOOR 55-PLUSSERS MET
AFFINITEIT MET VOORMALIG NEDERLANDS INDIË
In Ede /Wageningen is een projectgroep opgericht dat zich gaat bezighouden met de
mogelijke realisatie van een woonproject. Het betreft hier een unieke mogelijkheid
voor 55-plussers met affiniteit met voormalig Nederlands-Indië om in een kleine
Indische en Molukse gemeenschap samen te wonen en de waardevolle cultuur en
gebruiken in ere te houden. Als locatie is Duivendaal te Wageningen gekozen. Hier is
ruimte voor de bouw van 15-20 sociale huur appartementen en eventueel
huurwoningen in de vrije sector. Ook is de bouw van koopwoningen niet
uitgesloten. Tevens zal een groepsruimte worden gerealiseerd worden voor allerlei
activiteiten. Om als kandidaat huurder in aanmerking te komen voor dit project is
uw huidige woonplaats niet van belang. Is uw interesse gewekt? De projectgroep
heeft een interesseformulier ontwikkeld om de behoeften onder belangstellenden
te inventariseren.
SIKN wijst u erop dat de ontwikkeling van dit woonproject zich nog in een prille fase
bevindt. SIKN zal u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Nieuwe
belangstellenden kunnen zich via de website van SIKN aanmelden. Het
interesseformulier zal dan aan de belangstellenden van de woongemeenschap
Ede/Wageningen toegestuurd worden.

Informatie: projectgroep E/W, ronald.schubert@upcmail.nl en +31 6 11808455

ONTWIKKELINGEN REGIO LEIDSCHENDAM-VOORBURG
SIKN is de mogelijkheden aan het inventariseren voor kleinschalig wonen in een
Indische woongemeenschap, regio Leidschendam-Voorburg. Het zijn projecten die
nog in de pré-fase verkeren, maar starten in 2020. Het zullen voornamelijk
appartementen zijn in de sociale huursector, daarnaast bestaat er wellicht ook de
mogelijkheid in de vrije huursector. Zodra er zekerheid is zal SIKN samen met een
delegatie van de doelgroep Leidschendam een informatiebijeenkomst organiseren.
Als u bij ons staat geregistreerd als belangstellende, wordt u tijdig op de hoogte
gebracht.
Het is belangrijk om zich vooral in te schrijven als belangstellende!
Inschrijven op emailadres: jimv@ziggo.nl

REALISATIE WOONPROJECT MALBURGEN-OOST TE ARNHEM
Stichting Impian Kita Nederland (SIKN), Stichting Rumah Impian Kita Arnhem en
Volkshuisvesting Arnhem zijn er in geslaagd om een uniek woonproject te realiseren
in Malburgen-Oost te Arnhem. Het betreft hier 2 woonblokken met in totaal 48
wooneenheden.

Bezoek vrijblijvend onze website om u verder te laten informeren over dit
bijzondere project. Voor informatie kunt u terecht op:
https://Impian-Kita.nl https://www.facebook.com/Stichting-Impian-Kita-Nederland
https://www.facebook.com/ Impian-Kita-Arnhem
Bewonerscommissie Rumah Impian Kita Arnhem: ronald.schubert@upcmail.nl en
+31 6 11808455

