
 

 

 
Even voorstellen  
Woonstichting Woonwijze  
Woonstichting Woonwijze is voornamelijk actief in de gemeente 
Vught. Hier verhuren wij circa 2900 woningen. Naast de bouw van 
huurwoningen hebben we afgelopen jaren ook koopwoningen 
gebouwd, die met Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) zijn 
verkocht.  
 
Woonwijze is een sociale, marktgerichte organisatie die midden in de 
Vughtse samenleving staat. Wij behartigen met name de belangen 
van bewoners met lagere inkomens, maar proberen ook bewoners 
met midden- en hogere inkomens ten dienste te staan. Wij houden 
ons niet alleen bezig met het wonen. Ook de combinatie wonen en 
zorg, aanvullende dienstverlening, leefbaarheid en bijvoorbeeld het 
realiseren van een gezondheidscentrum rekenen wij tot onze taak.  
Onze missie luidt als volgt: 'Woonwijze: uw manier van wonen'. Dit 
geeft aan dat de vraag en wens van de klant centraal staat in de 
kwaliteit van onze dienstverlening. Ook bij Sancta Monica is gekeken 
naar de wensen van de klanten. Veel starters willen graag een huis 
kopen, maar in de huidige markt is dat vanwege de hoge 
huizenprijzen erg moeilijk.  
 

Bij Sancta Monica is gezocht naar een 
mogelijkheid om kwalitatief goede 
woningen beschikbaar te maken voor 
starters op de koopmarkt. Dat zullen we 
hier doen door, onder voorwaarden, een 
korting te geven op de marktwaarde, 
waardoor het kopen van een woning 
beter bereikbaar wordt.  
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Sancta Monica is een ontwikkeling van Cornelis Huygens 
Projectontwikkeling in samenwerking met woonstichting 
Woonwijze en de gemeente Haaren. 

2 juni infoavond MGE! 

Infoavond MGE op 2 juni 2010 
Op 2 juni 2010 om 20.00 uur wordt in het kantoor van 
woonstichting Woonwijze aan de Secretaris van Rooijstraat 
17 te Vught een infoavond over Maatschappelijk Gebon-
den Eigendom verzorgd. Notariskantoor Oomens Van 
Waveren geeft op deze infoavond een nadere toelichting 
op MGE en hoe dit is geregeld in dit project.  Iedereen die 
van plan is om een woning van het project Sancta Monica 
te kopen is van harte welkom. Natuurlijk is er dan 
voldoende tijd om al jouw vragen over MGE te stellen.  
 

 

Veel belangstelling voor Open dag! 
Zondag 16 mei was het op   
Sancta Monica een drukte 
van jewelste. Nu de ver-
koop is gestart, opende het 
klooster nog één keer haar 
deuren voordat de grote 
verbouwing start.  

 
Geïnteresseerde kopers, maar ook alle andere belang-
stellenden waren van harte welkom om een kijkje te 
nemen in en rondom het klooster. En daar werd volop 
gebruik van gemaakt. Naar schatting waren er ruim 400 
bezoekers, waaronder enkele van de Witte Zusters die 
tot 5 jaar terug in het klooster woonden. Het overgrote 
deel van de bezoekers is ook serieus geïnteresseerd in 
het kopen van een woning op deze bijzondere locatie. 
 
In het klooster waren alle betrokken partijen aanwezig 
om vragen van geïnteresseerden te beantwoorden. 
Sommigen hadden al een duidelijke voorkeur voor een 
woning en hele gerichte vragen, terwijl anderen deze 
dag gebruikten om zich goed te oriënteren op alle 
mogelijkheden. Na de rondleiding door het klooster 
werd nog uitgebreid nagepraat in de kloostertuin onder 
het genot van een broodje en een drankje. De 
geïnteresseerde starters waren stuk voor stuk  zeer 
enthousiast en gingen met veel informatie en indrukken 
naar huis in de hoop hier te kunnen gaan wonen.  

 

www.sanctamonica.nl 
 

Het programma van de infoavond is als volgt: 
20.00 u. Welkom door woonstichting Woonwijze 
20.15 u. Inleiding door Cornelis Huygens Projectontwikkeling 
20.20 u. Toelichting appartementsrecht en VvE door 

Notariskantoor Oomens Van Waveren 
20.40 u. Toelichting Maatschappelijk Gebonden Eigendom 

door Notariskantoor Oomens Van Waveren 
21.00 u. Mogelijkheid tot stellen van vragen 
ca. 21.30 u. Afsluiting 
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