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Woonforte en Ad Hoc ondertekenen contract voor tijdelijk beheer van woningen in het Rode Dorp
In Alphen aan den Rijn vervangt woningcorporatie Woonforte 172 huurwoningen door hetzelfde
aantal eengezinswoningen. Dit project “Het Rode Dorp” wordt in 3 fases opgedeeld en de unieke
uitstraling van de wijk blijft behouden. De huurders met een vast huurcontract krijgen de
mogelijkheid om terug te keren naar hun eigen plek of naar een andere plek in het Rode Dorp.
Tijdelijke verhuur
Om te zorgen dat de wijk leefbaar blijft en fijn is om in te wonen, heeft Woonforte
leegstandbeheerder Ad Hoc gevraagd de leegstaande woningen tijdelijk te verhuren. Dit geldt voor
de overgang van vaste huurders en de start van de sloop van de woningen.
Projectleider Dianca Berendsen van Ad Hoc: “We zijn erg enthousiast dat Ad Hoc de tijdelijke verhuur
voor het project “Het Rode Dorp” mag verzorgen. Onder het motto “beter een goede buur dan een
verre vriend” zullen de Ad Hoc bewoners onder andere contact leggen met hun buren en er zo voor
zorgen dat het ook in de komende jaren voor iedereen prettig wonen blijft!”

Veilig en beheersbaar
Veel woningcorporaties in Nederland zetten Ad Hoc in om het leegstandbeheer en de tijdelijke
verhuur van sloop- en renovatieprojecten te verzorgen. Ad Hoc zorgt ervoor dat er goede bewoners
in de lege woningen worden geplaatst en dat de buurt veilig en beheersbaar blijft.

Het motto van Ad Hoc: “Een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en het leefbaar houden van de
woonwijken.” Daarom heeft Woonforte voor Ad Hoc gekozen.
Heb je interesse in een tijdelijke woning in een woning in het Rode Dorp? Schrijf je dan in op:
https://www.adhocbeheer.nl/woonruimte/tijdelijkhuren
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzan Knipp, telefoonnummer
(0172) 418 574.
Bijlage: artist impression van de nieuwe woningen in de eerste fase, gemaakt door Bloemen
Architecten. Vrij te gebruiken met naamsvermelding van Bloemen Architecten

