
U zoekt een woning in de Drechtsteden 

Algemeen 
De woningcorporaties Progrez, Tablis Wonen, Westwaard Wonen, Rhiant, Forta,  Interstede en Krispijn Wonen bieden hun 
huurwoningen aan via de Stichting Woonkeus Drechtsteden. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, moet u 
ingeschreven staan als woningzoekende bij Stichting Woonkeus Drechtsteden.  
 
Inschrijven 
U kunt zich inschrijven via internet (www.woonkeus.nl) of u gaat naar een van de aangesloten woningstichtingen.  

De kosten 
De kosten voor inschrijving bedragen € 25,55 (prijspeil 2006). Na een jaar vragen wij of u de inschrijving wenst te 
verlengen. Een verlenging kost € 15,35 (prijspeil 2006) per jaar. 
 
De inschrijfkosten kunt u op drie manieren betalen: 
- per pinbetaling aan de balie van een corporatie; 
- door het afgeven van een eenmalige machtiging; 
- door het aanvragen van een acceptgiro. 
Zodra uw machtiging of betaling binnen is, kunt u reageren op het woningaanbod. 
 
Woningaanbod 
Wekelijks bieden de corporaties alle vrijkomende woningen aan. Dit gebeurt op twee verschillende manieren: 
- via internet. Iedere dinsdag na 13.00 uur worden de woningen aangeboden op internet via www.woonkeus.nl.  
- via Digizine (dit is een digitale woonkrant). Het voordeel van Digizine is dat u alleen het woningaanbod te zien krijgt, dat 
aan uw eisen en wensen voldoet. U stelt namelijk uw eigen zoekprofiel op. U ontvangt iedere woensdag uw Digizine per 
email of Woonkeus stuurt u iedere woensdag uw Digizine per post toe. Onderstaand vindt u meer informatie over de 
verschillende abonnementsvormen. Ook op de internetsite www.woonkeus.nl vindt u uitgebreide informatie over de 
verschillende abonnementsvormen. 
 
In onze Woonwinkel kunt u het woningaanbod van Stichting Woonkeus op de computer bekijken. Heeft u daarbij hulp nodig, 
wij helpen u graag. 

Heeft u vragen over een woning waar u op wilt reageren, dan kunt u altijd contact opnemen met de verhuurder van de 
woning, die in Digizine wordt vermeld.  
 
Abonnementsvormen Digizine 
U kunt kiezen uit verschillende abonnementsvormen: 
- Zoekopdracht. Kosten: gratis. Formaat: tekst e-mail. 
- Opgemaakt e-mail. Kosten: € 0,50. Formaat: html e-mail. 
- Printbare editie. Kosten: € 0,50. Formaat: pdf-document. 
- Per post. Kosten: € 1,50. Formaat: papier. 

Digizine werkt met een pre-paid betaling. U stort vooraf € 25,00 via een acceptgiro, die  u toegestuurd krijgt, zodra u zich 
abonneert. Per door u ontvangen Digizine worden de bijbehorende kosten van uw tegoed afgetrokken. Is uw tegoed bijna 
op, dan ontvangt u  automatisch een nieuwe acceptgiro. Voor alle abonnementsvormen geldt dat u Digizine alleen ontvangt 
als er daadwerkelijk aanbod is. U betaalt dus niets als er geen aanbod voor u is!  
 
Hoe worden de woningen toegewezen? 
De woningen worden toegewezen op basis van een puntensysteem. De punten die u nodig heeft voor een woning, bouwt u 
als volgt op:  
- Voor ieder jaar dat u op uw huidige adres woont, krijgt u 1 punt.  
- Voor iedere maand dat u staat ingeschreven als woningzoekende krijgt u ook 1 punt.  
De optelsom van die punten bepaalt de kans die u heeft op een bepaalde woning: degene met de meeste punten wordt als 
eerste benaderd voor de woning waarop is gereageerd. Hiervoor neemt de desbetreffende woningstichting contact met u 
op. 
 
 



 

Tot slot 
De woningcorporaties wijzen zelf de woningen toe. Voor vragen of informatie wendt u zich dus altijd tot een van de 
corporaties. Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij de corporatie uw vraag niet kan beantwoorden. Dan kunt u een brief 
sturen naar Woonkeus Drechtsteden, Postbus 632, 3300 AP te Dordrecht. Vragen kunt u ook stellen via info@woonkeus.nl. 
Daarnaast is er een telefonische helpdesk van Woonkeus. De telefoonnummers zijn: 06 - 50 83 44 82 en 06 - 50 83 44 86. 
De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.  
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met een van de woningcorporaties. 

 
Bron: 
 
Woningstichting Progrez 
 
Bezoekadres/woonwinkel: 
Callistolaan 2 
3318 JA Dordrecht 
078 - 654 88 88  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Damstraat 
 
 

 

Progrez bouwt 24 senioren-huurwoningen in Dubbeldamse Damstraat  
Deze woningen, die op de plaats komen van de eind 2005 gesloopte duplexwoningen, zijn ontworpen door 
architectenbureau Molenaar en Van Winden. Met de bouw van de huurwoningen hoopt Progrez de doorstroming in 
Dubbeldam een impuls te geven. Volgens de huidige planning zal de bouw nog in 2006 starten.  

Het ontwikkelingsproces van de nieuwbouw in de Damstraat is inmiddels in de tweede fase. Het eerste ontwerp paste 
niet binnen het bestemmingsplan, bovendien vonden omwonenden het te massaal. Progrez heeft het aantal te bouwen 
woningen daarop teruggebracht tot 24. Daarnaast heeft de architect het ontwerp van de woningen meer toegesneden 
op het Dubbeldamse straatbeeld.  
 
Maandagavond 20 maart 2006 hebben Progrez en Architectenbureau Molenaar en Van Winden de huidige stand van 
zaken aan belangstellende omwonenden gepresenteerd (zie animatiefoto). De aanwezigen reageerden zeer positief op 
het nieuwe plan. 

 



Verhuurders in Dordrecht 
 
Woon-en Zorgcentrum De Merwelanden 
telefoon (078) 616 32 22 
Haringvlietstraat 515 
3313 EM DORDRECHT 
woningen: Merwelanden 
 
Verhuurders van zelfstandige woningen 
voor ouderen (vervolg) 
Het Spectrum 
telefoon (078) 614 32 00 
Mauritsweg 157 
3314 JG DORDRECHT 
woningen: Thureborgh en Vreedonk 
 
Stichting De Gravenhorst 
telefoon (078) 616 11 22 
Vijverlaan 1002 
3319 PK DORDRECHT 
woningen: Gravenhorst 
 
Woonzorg Nederland 
telefoon (076) 543 13 54 
Postbus 3614 
4800 DP BREDA 
woningen: Admiraalsflat en Watersteyn 
beheerder Admiraalsflat (078) 618 44 24 
beheerder Watersteyn (078) 618 58 78 
 
Woningcorporaties 
Stichting Woondrecht 
telefoon (078) 633 68 88 
Van Baerleplantsoen 26 
Postbus 475 
3300 AL DORDRECHT 
www.woondrecht.nl 
 
Woningstichting Progrez 
telefoon (078) 654 88 88 
Callistolaan 2 
Postbus 8008 
3301 CA DORDRECHT 
www.progrez.nl 
 
Interstede 
telefoon (078) 612 11 55 
Westelijke Parallelweg 50 
Postbus 355 
3330 AJ ZWIJNDRECHT 
www.interstede.nl 
 
Krispijn Wonen 
telefoon (078) 633 67 70 
Brouwersdijk 211 
3314 GD DORDRECHT 



 
 
Particuliere verhuurders 
 
Dynamis ABC Vastgoedmanagers b.v. 
telefoon (010) 201 25 55 
Postbus 1604 
3000 BP ROTTERDAM 
woningen: Binnenstad, Staart, Sterrenburg 
www.dynamisabc.nl 
 
Meeus Rotterdam 
telefoon (010) 404 01 00 
Postbus 2922 
3000 CX Rotterdam 
 
Krüse en Lampo 
telefoon (070) 319 80 30 
Postbus 1246 
2280 CA Rijswijk 
woningen: Stadspolders 
www.kruse-lampo.nl 
 
Meeus Breda 
telefoon (076) 531 33 13 
Postbus 3234 
4800 DE Breda 
 
Van der Vorm Vastgoed b.v. 
telefoon (010) 436 92 18 
Postbus 23313 
3001 KH ROTTERDAM 
woningen: Binnenstad, Crabbehof 
www.vormvastgoed.nl 
 
Bakker Onroerend Goed Maatschappij b.v. 
telefoon (035) 698 93 93 
Postbus 38 
1400 AA BUSSUM 
woningen: Schil 
 
NN Vastgoedmanagement 
telefoon (010) 521 18 16 
Postbus 84157 
3009 CD ROTTERDAM 
www.nnvastgoedmanagement.nl 
woningen: Binnenstad 
 
Bemiddelingsorganisatie 
 
DirektWonen 
telefoon (078) 613 52 52 
Voorstraat 349 
3311 CT DORDRECHT 



 
Verhuurders van zelfstandige woningen voor ouderen 
 
Hervormde Stichting Crabbehoff 
telefoon (078) 617 00 33 
Groen van Prinstererweg 38 
3317 SP DORDRECHT 
woningen: Dubbelmonde, Vijverhof en 
Catharina Kraffthof 
 
Stichting de Schouwklock 
telefoon (078) 617 11 33 
Tak van Poortvlietstraat 325 
3317 JV DORDRECHT 
woningen: De Klockelaer en De Schouwstock 
 


