Lange adem leidt tot meer woningen

WONEN BOVEN WINKELS
Sociale woningbouw en de particuliere markt verenigen zich
boven winkelpanden in Bussum. Met meer woonruimte
ontwikkelt het centrum zich tot een vitale, sociale en veilige
omgeving.
Door Suzanne Franken | Beeld Arak de Jong

Dudok Wonen en de gemeente Bussum
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