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Inloopavond maandag 3 juni 
Plannen appartementen Rozelaar verder uitgewerkt  
 
U bent van harte uitgenodigd voor een inloopavond over de plannen van 
LEKSTEDEwonen voor de bouw van 12 sociale huurappartementen aan de 
Rozelaar in Odijk. Deze avond vertellen wij u meer over het aangepaste 
schetsontwerp en zijn wij benieuwd naar uw reactie. Maandag 3 juni tussen 
18.00 en 19.30 uur kunt u binnenlopen op het gemeentehuis. 
 
De plannen in het kort… 
De locatie ligt tussen de Zeisterweg, 
Rozelaar en Korenbloem in Odijk.  
Op deze plek is een woonbestemming 
met bouwmogelijkheden aanwezig. 
LEKSTEDEwonen heeft hiervoor een 
plan gemaakt. 
De gemeente Bunnik heeft in overleg 
met de kinderboerderij een alternatieve 
locatie gevonden voor de dierenweide 
aan het Pad door Dalenoord. Voor de 
aanleg van de nieuwe dierenweide is 
reeds een vergunning verleend. 
Omwonenden worden voor aanvang 
van de werkzaamheden geïnformeerd 
door de gemeente.        Artist impression (gezien vanaf Zeisterweg) 

 
Schetsontwerp 
In december 2018 zijn de plannen voor het verplaatsen van de dierenweide en de bouw 
van appartementen gepresenteerd in het gemeentehuis. De input van die inloopavond zijn 
door de gemeente en LEKSTEDEwonen meegenomen in de verdere uitwerking. In 
voorbereiding op de vergunningprocedure van de nieuwbouwlocatie is een schetsontwerp 
gemaakt. 

 
Bouw huurappartementen 
Het plan van LEKSTEDEwonen bestaat uit een kleinschalig gebouw van 12 sociale 
huurappartementen. Dat zijn twee appartementen meer dan in het ontwerp van december 
2018: de hoogte en omvang van de bebouwing passen nog steeds op het aanwezige 
bouwvlak. De plattegronden en het parkeerterrein zijn nu verder uitgewerkt. Met dit 
aangepaste plan willen de gemeente en LEKSTEDEwonen invulling geven aan de grote 
vraag naar betaalbare huurwoningen in de gemeente Bunnik. 
Tijdens de inloopavond laten wij u graag de schetsen en plattegronden van de 
appartementen en het parkeerterrein zien.  

 
Wat vindt u als omwonende van onze ideeën? Wij horen het graag van u! 
Inloopavond LEKSTEDEwonen 
Datum maandag 3 juni 
Tijd van 18.00 tot 19.30 uur (inloopavond) 
Locatie gemeentehuis (Singelpark 1 te Odijk)  
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LEKSTEDEwonen  
Wij zijn een middelgrote woningcorporatie in Vianen (Ut) en sinds 6 januari 1911 zorgen 
wij voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting. Wij hebben een bezit van ongeveer 
3.150 woningen (in de gemeenten Vijfheerenlanden, Houten en Bunnik) en ruim 800 
studentenkamers in Utrecht. Wij nemen ook deel in allerlei gezamenlijke huisvestings-
projecten in de regio Utrecht.  
 
LEKSTEDEwonen werkt aan gevarieerde woonmilieus in vitale wijken en buurten, in het 
bijzonder in de gemeente Vijfheerenlanden (voornamelijk in Vianen) en in de regio, zoals 
in de gemeente Bunnik. Wij richten ons primair op betaalbare woningen voor mensen met 
een laag inkomen. Ook kunnen mensen voor wie de huisvesting extra zorg vraagt op onze 
speciale aandacht rekenen en is er extra aandacht voor starters op de woningmarkt. 
Verbindend, solidair & betrokken en ondernemend zijn onze kernwaarden. 

 
LEKSTEDEwonen en Bunnik 
Sinds eind 2013 zijn wij werkzaam in de gemeente Bunnik. Wij hebben met de gemeente 
een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van sociale woningbouw. Sindsdien 
hebben wij in Werkhoven 12 huurappartementen gerealiseerd en eind 2016 is Hof van 
Bunnik overgenomen van Mitros.  
 
Begin 2019 zijn we gestart met de realisatie van een woonzorggebouw aan de Laan van 
Broekhuijzen in Bunnik en na de zomervakantie starten we met de bouw van 10 
huurappartementen aan de Stationsweg in Bunnik (naast de brandweerkazerne). 
Daarnaast zijn een aantal andere projecten in de gemeente in voorbereiding, waarbij ook 
sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Hiermee leveren wij een bijdrage voor een 
groter aanbod van betaalbare huurwoningen in de gemeente Bunnik. 
 
Kijk voor meer informatie op www.lekstedewonen.nl of vraag het ons tijdens de 
inloopavond. 
 
 

 
        Artist impression (gezien vanaf Singel) 
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