
 

 
Van: Anke Huntjens <AnkeHuntjens@prewonen.nl> 

Verzonden: Monday, August 30, 2021 8:40:23 AM 

Aan: S.C.T. De Roy van Zuidewijn - Rive (wethouder) <S.deRoyvanZuidewijn@bloemendaal.nl> 

Onderwerp: RE: Deken Zondaglaan 34 Vogelenzang  

  

Dag Susanne,  
  
Fijn dat de gemeente Bloemendaal de woning aan de Deken Zondaglaan 34 voor de 
sociale woningvoorraad wil behouden. Vogelenzang is het werkgebied van Brederode 
Wonen, zij heeft hier de sociale woningen in eigendom en beheer. Gelet op het feit dat 
beheer een belangrijk onderdeel is van de werkzaamheden van corporaties is het logisch 
dat deze woning toegevoegd wordt aan de voorraad van Brederode Wonen.  
  
Concreet betekent dit dus dat Pré Wonen geen interesse heeft in de aankoop van deze 
woning. Deze ligt in het werkgebied van Brederode Wonen en ik heb begrepen dat 
Brederode Wonen zeer geïnteresseerd is in de aankoop. De gemeente Bloemendaal heeft 
een goede en betrouwbare partij in Brederode Wonen. Ik wens jullie beiden een mooie 
verkoop / aankoop.  
  
Hartelijk, 
Anke Huntjens  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 

  

Anke Huntjens 

Bestuurder 

  

+31654964560  

 

  
  

Voor iedereen een fijn thuis. 
  
Disclaimer 

  

  
  
Van: S.C.T. De Roy van Zuidewijn - Rive (wethouder) <S.deRoyvanZuidewijn@bloemendaal.nl>  

Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 15:33 

Aan: Anke Huntjens <AnkeHuntjens@prewonen.nl> 

Onderwerp: Deken Zondaglaan 34 Vogelenzang 

  

Beste Anke,  

  

Zoals wij eerder met elkaar bespraken zal gemeente Bloemendaal de woning aan de Deken 

Zondaglaan 34 in Vogelenzang verkopen. De bedoeling is dat de woning behouden blijft voor de 

sociale woningvoorraad. Jij onderschreef het grote belang om deze woning voor de sociale 

woningvoorraad te behouden. 

  

mailto:AnkeHuntjens@prewonen.nl
mailto:S.deRoyvanZuidewijn@bloemendaal.nl
tel:+31654964560
https://www.prewonen.nl/disclaimer/
mailto:S.deRoyvanZuidewijn@bloemendaal.nl
mailto:AnkeHuntjens@prewonen.nl


Graag ontvang ik van jou een schriftelijke reactie naar aanleiding van het gesprek van vandaag. 

 

Alvast dank en met hartelijke groeten,  

 

Susanne  

  

Met vriendelijke groet, 

  

 

Susanne de Roy van Zuidewijn - Rive 
Wethouder 
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