Woningstichting Mooiland
Woningstichting Mooiland beheert 30 seniorenwoningen aan
de Koolbogt in Bladel en 8 appartementen voor alle leeftijden
aan de Kerkstraat en Molenstraat in Hapert. De woningen
worden toegewezen op inschrijfdatum.
Woningstichting Mooiland
Arnoud van Gelderweg 69
Postbus 140
5360 AC Grave
t. 088-4501010
e. info@mooiland.nl
w. www.mooiland.nl
De woningstichting biedt ook de mogelijkheid om op de website een inschrijfformulier te downloaden.
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Huurwoningen
In de gemeente Bladel worden woningen verhuurd door diverse verhuurders. Deze hanteren een verschillend systeem
van registratie van woningzoekenden en van woningtoewijzing. U kunt zich bij meerdere verhuurders inschrijven. In
sommige gevallen is dat ook aan te raden.

In deze folder vindt u een overzicht van de verhuurders en
hun woningbezit. Ook kunt u lezen hoe u zich kunt inschrijven voor een van de woningen.

Woningstichting de Zaligheden, Eersel
In de gemeente Bladel bestaat het woningbezit van Woningstichting de Zaligheden uit 1.150 woningen in verschillende
categorieën. Dit zijn eengezinswoningen, appartementen,
seniorenwoningen, servicewoningen en (kleinere) woningen.
Woningstichting de Zaligheden verdeelt haar vrijkomende
woningen volgens een aanbodsysteem. Hierbij bepaalt de
woningzoekende zelf voor welke woning hij of zij in aanmerking wil komen. De woningzoekende moet zich inschrijven bij
de Woningstichting. Het nieuwe woningaanbod staat op de
website www.wsz.nl. De woningzoekende kan hierop via de
website of met woonbonnen reageren.
Voor inschrijving en/of informatie kunt u contact opnemen
met:
Woningstichting de Zaligheden
Dijk 16
Postbus 161
5520 AD Eersel
t. 0497-517835
e. wsz@wsz.nl
w. www.wsz.nl
MVGM Wonen
MVGM Wonen verzorgt de toewijzing van 18 stuks 55+ appartementen aan Laar 8 tot en met 42 (plan Mastbos) te Bladel.
Voor inschrijving en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met:
MVGM Wonen
Mahatma Gandhilaan 8A
5653 ML Eindhoven
t. 040 – 282 47 77
e. Verhuur.eindhoven@mvgm.nl
w. www.mvgm.nl

Wooninc.
Vanaf 1 januari 2015 is Wooninc. gefuseerd met Woningstichting de Kempen. Wooninc. verhuurt in totaal meer dan
7.500 woningen in Eindhoven en omgeving. De focus is
naast jongeren en gezinnen met een laag inkomen vooral gericht op ouderen. Hiermee heeft Wooninc. jarenlange ervaring. Vooral met het concept Wooninc.Plus. Dit zijn appartementen met extra service waardoor ouderen in staat worden
gesteld langer zelfstandig te wonen. Dit wordt ook in de
Kempengemeenten toegepast.
In Bladel heeft Wooninc. in totaal 66 woningen: 33 zorgwoningen aan de Rondweg (grenzend aan RSZK Kempenland) en 33 servicewoningen aan de Wielewaal. Alle woningen zijn speciaal voor 55-plussers.
Indien u interesse heeft in één van deze woningen, neemt u
dan contact op met Anja Jablonski via 040 265 44 67 of via
ajablonski@wooninc.nl. Voor bepaalde locaties gelden aanvullende voorwaarden. Mensen met een CIZ-indicatie hebben hierbij voorrang.
Wooninc. heeft ook woningen in Reusel – De Mierden, Bergeijk, Oirschot, Best, Eindhoven, Geldrop, Veldhoven en
Waalre. Via www.wooninc.nl vindt u het complete woningaanbod: nieuwbouw en bestaande bouw, huur en koop en
voor jongeren, ouderen en gezinnen. Beschikbare huurwoningen vindt u op www.kansrijkhuren.nl.
Wooninc.
Winston Churchilllaan 87
5623 KW Eindhoven
Postbus 1234
5602 BE Eindhoven
t. 040-2654400
e.: info@wooninc.nl
w. www.wooninc.nl

