
Wonen in De Weijer.

Woonappartementen  
in De Weijer in Bunnik

LEKSTEDEwonen
Hogelandseweg 44
4132 CW Vianen Ut
T  0347 37 20 20
E  info@lekstedewonen.nl
www.lekstedewonen.nl

Service Bureau QuaRijn
T  085 488 99 00
E  servicebureau@QuaRijn.nl 

Locatiegegevens
De Weijer
Laan van Broekhuizen
Bunnik
www.QuaRijn.nl/DeWeijer

Vragen en informatie over wonen in De Weijer
Voor vragen over het huren neemt u contact op met LEKSTEDEwonen. 
Voor vragen over de zorgverlening neemt u contact op met het Service Bureau van QuaRijn.



Wonen in De Weijer 
LEKSTEDEwonen bouwt het kleinschalig woonzorgcentrum 
de Weijer. De Weijer ligt in een mooie woonwijk in Bunnik 
en op loopafstand van de oude dorpskern. Het gebouw 
bestaat uit drie verdiepingen.

QuaRijn huurt de begane grond en biedt hier kleinschalig 
wonen voor 14 bewoners met dementie. Deze afdeling 
wordt medio september geopend.

Op de eerste en tweede verdieping zijn in totaal 16 zelf-
standige woningen. Deze appartementen worden medio 
juli 2020 opgeleverd.

ZELFSTANDIG WONEN MET ZORG 
De appartementen op de eerste en tweede verdieping  
zijn zelfstandige woningen en bestemd voor ouderen.  
Het zijn sociale huurwoningen van LEKSTEDEwonen.  
De appartementen worden verhuurd aan huishoudens met 
een laag of midden inkomen. Elk appartement is gelijkvloers 
en beschikt over een eigen badkamer en keuken. Ouderen 
met een zorgvraag krijgen voorrang bij de verhuur. 

ZORG
QuaRijn levert zorg op de eerste en tweede etage vanuit het 
wijkteam en/of het team huishoudelijke hulp. Cliënten die 
wijkverpleging van QuaRijn krijgen kunnen een abonnement 
nemen op alarmering met professionele alarmopvolging. 
Alarmeert u ’s nachts, dan komt een zorgverlener van  
QuaRijn op de begane grond u helpen.*  
Alarmeert u overdag, dan komt een zorgverlener van het 
wijkteam u helpen. Op de eerste verdieping huurt QuaRijn 
een ruimte. Deze kan beschikbaar worden gesteld voor zorg 
of welzijn (afhankelijk van uw zorgindicatie). 
* zodra deze afdeling in september is geopend. Tot die tijd verzorgt ons 

regionale team de nachtelijke alarmopvolging.

AANMELDING APPARTEMENT
QuaRijn beheert de wachtlijst en draagt kandidaten voor aan  
LEKSTEDEwonen. LEKSTEDEwonen toetst op de criteria, 
doet de woningtoewijzing en de verhuur. Om in aanmerking 
te komen voor plaatsing dienen huurders ingeschreven te 
zijn bij WoningNet. 
Wilt u meer informatie over het huren, neem dan contact op 
met LEKSTEDEwonen via T 0347 37 20 20. 
Wilt u meer informatie over de zorgverlening of wilt u zich 
aanmelden op de wachtlijst? Neem dan contact op met  
Service Bureau QuaRijn via T 085 488 99 00.

FACILITEITEN APPARTEMENTEN
•  Woonkamer met open keuken  

(26 à 38 m2, afhankelijk van appartement)
•  2 slaapkamers (er zijn twee appartementen  

met één slaapkamer)
•  Toilet
•  Badkamer met toilet 
•  Berging
•  Balkon (1e verdieping) of dakterras (2e verdieping)
•  Berging op de begane grond

De oppervlakte van een appartement varieert tussen 
ong.  60 tot 85 m2. Het balkon is ongeveer 6 m2.  
Het dakterras is 15 of 22 m2.

Hiernaast een voorbeeld van  
een 3-kamer appartement.  
Er zijn verschillende soorten  
3-kamerappartementen.
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berging
4,8 m2

badkamer
5,6 m2

slaapkamer 1
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27,1 m2
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Appartement B
1e verdieping
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bergingsgang

berging op begane grond
niet grenzend aan woning

met ingang buitenom

gemeenschappelijke
verkeersruimte


