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HET KANTOOR IN DENEKAMP AAN DE 
OOTMARSUMSESTRAAT 4A IS ZONDER 
AFSPRAAK WEER TE BEZOEKEN
De afgelopen tijd was ons kantoor in Denekamp 

alleen op afspraak te bezoeken. Dat is veranderd. 

Want we merkten dat huurders het prettig vinden 

om ook zonder afspraak bij ons langs te komen.

WANNEER KAN IK ZONDER AFSPRAAK LANGSKOMEN?

Van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur  

tot 12.00 uur kunt u zonder afspraak bij ons binnen

lopen. Op deze ochtenden helpen onze Klantconsu

lenten: Jet, Gerben, Mark, Dinka, Dianne, Marieke of 

Jenny u graag. Of u krijgt 1 van hen aan de telefoon.

KAN IK OOK OP EEN ANDER TIJDSTIP LANGSKOMEN?

Dat kan! Maar belt u ons dan eerst via 088 807 07 00 

om een afspraak te maken. 

GOED NIEUWS:  
onze directeur-bestuurder  
is herbenoemd

Melanie Maatman blijft onze directeurbestuurder. 

Onze Raad van Commissarissen heeft haar 

herbenoemd. En daar zijn we natuurlijk heel blij 

mee! Op 1 februari 2023 startte Melanie aan haar 

tweede termijn bij Mijande Wonen.

Melanie: ‘Ik ben heel blij met het vertrouwen van de 

huurders, de RvC en mijn collega’s. Met veel plezier  

blijf ik mij samen met alle collega’s bij Mijande Wonen 

en met onze partners inzetten voor een thuis voor iedereen in Twenterand  

en Dinkelland.’

Mijlpaal in project De Oale Bouw  
in Westerhaar-Vriezenveensewijk:  
de sloop van Fase 1 is gestart

‘Na jaren hard werken met elkaar was het maandag 23 januari zover: de sloop van de 
woningen van fase 1 in De Oale Bouw. Ik kijk terug op een bijzondere dag waar we 
samen met bewoners afscheid namen van hun huis en vertrouwde plek. En we keken 
ook vooruit naar een nieuwe, mooie wijk die straks klaar voor de toekomst is en waar 
het fijn wonen wordt. Samen met bewoners en de bewonerscommissie hebben we 
veel werk verzet met mooie en soms ook moeilijke momenten. Maar wat mogen we 
trots zijn op wat we hebben bereikt met elkaar.’ vertelt Melanie Maatman, directeur- 
bestuurder van Mijande Wonen.

De langst wonende huurders gaven het officiële startsein voor de 

sloop. Mevrouw en meneer Bos wonen al sinds 1971 in de Oale 

Bouw en zijn de langst wonende huurders uit de eerste fase van 

het project. Samen gaven zij het startsein voor de sloop door een 

kozijn uit een woning te slopen. 

Na het slopen van de woningen in fase 1 door de RGS Groep, 

start de gemeente Twenterand eind maart met het vernieuwen 

van de onder en bovengrondse infrastructuur, zoals 

het vervangen van het riool. Aannemer Trebbe start 

rond juni 2023 met de bouw van de woningen van fase 

1. De verwachting is dat de eerste woningen in januari 

2024 worden opgeleverd.  

DE OALE BOUW: EEN MOOIE, RUIM OPGEZETTE WIJK, 

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Samen met de gemeente Twenterand en de aannemers 

Trebbe (fase 1), Ter Steege (fase 2) en Koopmans TBI (fase 

3) bouwen wij een mooie, ruim opgezette wijk met de 

unieke sfeer van de Oale Bouw. Het plan voor de Oale 

Bouw gaat over de sloop van 133 woningen en nieuwbouw 

van 128 woningen. Het wordt een toekomstbestendige 

wijk met energiezuinige woningen. In het plan vormen de 

102 2onder1kapwoningen de basis van de wijk. Om te 

zorgen voor meer variatie in het woningaanbod én voor de 

betaalbaarheid van het plan, zijn aan het plan ook 26 

rijwoningen toegevoegd. In de wijk komen 3 verschillende 

soorten woningen: 22 eengezinswoningen, 44 levensloop

bestendige woningen en 62 nultredenwoningen.

HET IS BIJNA ZOVER

Eind maart ons woningaanbod  
op WoningHuren.nl

HET AANBOD VAN 13 WONINGCORPORATIES OP 1 PLEK

Vanaf eind maart 2023 vindt u alle beschikbare huurwoningen van 13 samenwerkende 

woningcorporaties uit Twente op WoningHuren.nl. U hoeft dan nog maar op 1 plek te kijken 

én te reageren. En dat kan straks allemaal met 1 nieuwe inlog. Handig als u een woning zoekt 

in verschillende gemeenten. Of als er meerdere corporaties woningen  

aanbieden in de gemeente waar u zoekt. Staat u bij ons ingeschreven als woningzoekende? 

Dan ontvangt u binnenkort meer informatie. Heeft u vragen?  Kijk op onze website voor meer 

informatie: www.mijande.nl/woninghuren.

SAVE THE DATE

Jaarvergadering  
Huurdersraad  

Mijande Wonen 

De Huurdersraad adviseert Mijande Wonen gevraagd en ongevraagd. Wij zetten ons in voor 

de belangen van huurders van Mijande Wonen. Wanneer u huurder bent, bent u automa

tisch lid van de Huurdersraad. Wij organiseren ook dit jaar weer een jaarvergadering, 

waarin we verslag doen van alle activiteiten die we afgelopen jaar als huurdersraad deden. 

Tijdens de jaarvergadering komen de resultaten van het woonlastenonderzoek aan bod.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: 
> 18 april in Rossum 
> 19 april in Vriezenveen

Meer informatie volgt op een later moment. 

H U U R D E R S R A A D

Sloop Julianaschool en  
bouw nieuwbouwwoningen
In 2016 verbouwden de gemeente Dinkelland en Mijande Wonen  
de voormalige Julianaschool tot woningen voor het huisvesten van 
statushouders voor maximaal 10 jaar. Mijande Wonen kocht in 
2020 het gebouw van de gemeente met de afspraak dat de 
gemeente zorgt voor een woonbestemming voor deze plek.

Mijande Wonen wil het voormalige schoolgebouw in 2026  gaan slopen en 

op deze plek levensloopbestendige sociale huurwoningen terugbouwen. 

Hierover zijn we met de gemeente Dinkelland in gesprek. De huidige 

huurders zijn op de hoogte van onze plannen.

16 flexwoningen in Weerselo 
Mijande Wonen bouwt samen met de gemeente 16 flexwoningen aan de 

Pastor Brenninkmeijerstraat in Weerselo. Inmiddels hebben we de vergun

ning bij de gemeente aangevraagd. De gemeente heeft deze aanvraag in 

behandeling. Deze woningen gaan we verhuren aan reguliere woning

zoekenden, statushouders en inwoners die met spoed tijdelijk een woning 

nodig hebben. Bent u geïnteresseerd? Hou dan de website van Mijande 

Wonen goed in de gaten en zorg dat u ingeschreven staat als woningzoekende. 

Op onze website leest u binnenkort wanneer en hoe u kunt reageren op deze 

woningen. Per woning leest u dan ook wat de voorwaarden zijn om straks op 

de woning te kunnen reageren.


