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In deze nieuwsbrief geven we u graag
meer informatie over de nieuwbouw
fase 2 & 3.

Woningtypen fase 2 & 3
In fase 2 bouwen we 10 levensloopbestendige
woningen en 6 gezinswoningen.
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Stand van zaken
De buurtontwikkeling van Noord Es in Zuidlaren
schiet mooi op. In totaal vervangen we 42
woningen voor nieuwbouw in 3 fases. Nadat we in
juli vorig jaar 16 appartementen van het Eschhoes
opleverden aan hun nieuwe bewoners (fase 1),
ontvangen de nieuwe bewoners van fase 2 in
augustus van dit jaar de sleutels van hun nieuwe
woning. Dit is geheel volgens planning.

Afbeelding bouw levensloopbestendige woningen

We bouwen zogenaamde Nul op de Meter
woningen (NOM). Dit betekent dat de woningen in
de regel evenveel energie opwekken als nodig is
voor het huis en het huishouden. We voorzien de
woningen van zonnepanelen en verwarmen de
woningen middels aardwarmte. Daarnaast zijn de
woningen zeer goed geïsoleerd.

Afbeelding aanleg parkeerplaatsen achterzijde woningen

De bouw is bijna ten einde. Op dinsdag 4 juli was
er een kijkmiddag georganiseerd voor alle nieuwe
bewoners van de 16 woningen. De reacties waren
erg positief. Iedereen had de mogelijkheid de
eigen woning te bezichtigen en te controleren of
de gemaakte keuzes voor keuken, badkamer en
toilet naar wens waren.

Afbeelding bouw eengezinswoningen

In fase 3 bouwen we nog eens 10
levensloopbestendige woningen.

Woningverdeling fase 3
De 10 levensloopbestendige woningen in fase 3
moeten we nog verdelen. In het voorjaar van 2018
gaan we de woningen aanbieden via onze website.
Wilt u in aanmerking komen voor één van de
woningen dan is het belangrijk dat u op dat
moment reageert. Via de nieuwsbrief ontvangt u te
zijner tijd meer informatie over de publicatiedata.
Alle woningen zijn sociale huurwoningen waarbij
een maximaal verzamelinkomen geldt van
€ 36.165,- (peildatum 2017). De huurprijs van de
woningen vermelden we in de woningadvertentie
op onze website op moment van publicatie.
Vooruitblik fase 3
Naar verwachting gaan we in november van dit
jaar 8 verouderde woningen aan de Heerdelaan
slopen om plaats te maken voor 8 van de 10
levensloopbestendige woningen in fase 3.
Daarnaast bouwen we een twee-onder-eenkapwoning aan de Ericalaan naast het Eschhoes.
De oplevering van de woningen aan de nieuwe
bewoners staat gepland voor augustus 2018.
Contactgegevens Woonborg
Telefoon
: (0592) 303 600
E-mail
: info@woonborg.nl
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: www.woonborg.nl
Bezoekadres
Postadres

: Tynaarlosestraat 1 Vries
: Postbus 3
9480 AA Vries

Afmelden nieuwsbrief
Heeft u geen belang meer bij het ontvangen van
de nieuwsbrief? Laat het ons dan weten. U kunt
ons bereiken via de genoemde contactgegevens in
deze nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Woonborg.
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden
verbonden. – juli 2017

