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NIEUWBOUW  
Eerste paal      

Op 31 januari 2019 is de 

eerste paal de grond in  

gegaan en daarmee is een 

start gemaakt met de bouw 

van de nieuwe woontoren 

`De Molenwiek´.  Wanneer de 

bouw volgens planning  

verloopt, worden de 76 

woningen in het eerste 

kwartaal van 2020 

opgeleverd.   

 

 

 

 

Senioren hebben een 

streepje voor, want we gaan 

de helft van de woningen 

met voorrang toewijzen aan 

kandidaten van 55 jaar en 

ouder. Binnen deze groep 

willen we kandidaten 

voorrang geven die een 

sociale huurwoningen 

achterlaten in de Molenbuurt. 

 

 

 

 

VERDELING NAAR DOELGROEP 
Samen wonen en leven      

Er komen in totaal 76 

sociale huurwoningen 

verdeeld over 10 woonlagen. 

73 x 3-kamerappartementen 

 2 x 2 kamerappartementen 

1 x éénkamer studio (wordt 

gemeenschappelijke ruimte 

voor zorggroep DBA).   
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U ontvangt deze 

nieuwsbrief omdat u 

bij ons op de 

belangstellendenlijst 

staat. Middels deze 

nieuwsbrieven 

houden wij u op de 

hoogte van de 

voortgang van de  

bouw van de 

Molenwiek. Dat u bij 

ons op de lijst staat 

geeft u geen 

voorrang op een 

woning. U dient te 

zijner tijd zelf te 

reageren op de 

advertenties van 

woningnet.  

 

Molenwiek is een 

nieuwbouwproject 

van de Alliantie.  

Aannemer: Trebbe 

 

 

Totaal 76  woningen 

 

 

 

 

 

 

https://www.de-alliantie.nl/
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50 % van de woningen 

gaat naar senioren: 

 25% naar regulier 

woningzoekenden en  

25% gaat naar zorgpartij:  

DBA. DBA begeleidt hoog 

functionerende (jong) 

volwassen met de diagnose 

autisme (ASS). De cliënten 

van DBA wonen zelfstandig 

en krijgen begeleiding op 

maat. Er is geen 24 uurs zorg 

nodig. Om cliënten goed te 

laten wonen, komt er ook een 

gemeenschappelijke ruimte 

voor de cliënten van DBA. 

DBA gebruikt deze ruimte als 

ontmoetingsruimte voor haar 

cliënten en mogelijk in de 

toekomst ook voor overige 

bewoners van de Molenwiek. 

DBA wil een open verbinding 

zijn naar de bewoners van de 

Molenwiek. 

 

Voorrangsregeling en seniorencoach: Om de doorstroom te bevorderen hebben wij bij de gemeente 

een ontheffing aangevraagd om doorstromers uit de Molenbuurt voorrang te kunnen geven. Deze 

aanvraag loopt nog. Wij zijn nog in afwachting van het antwoord. Zodra wij duidelijkheid ontvangen van 

de gemeente, kunnen wij u verder informeren. Pas daarna zal onze seniorencoach afspraken gaan 

inplannen en u daarvoor persoonlijk benaderen. Wat vast staat is dat wij de helft van de woningen gaan 

toewijzen aan kandidaten van 55 jaar en ouder. Binnen deze groep, zouden wij graag bewoners uit de 

Molenbuurt voorrang willen geven, maar dat is dus nog niet zeker. Zodra wij uitsluitsel ontvangen van de 

gemeente, zullen wij u verder informeren.  

 

 

Huurprijzen: De netto huurprijs bedraagt  € 607,- (* prijspeil 2019) exclusief servicekosten per woning per 

maand. Afhankelijke van uw inkomen kunt u een beroep doen op huurtoeslag.  Medio 2019 worden de 

woningen via woningnet geadverteerd. Om te kunnen reageren op de woningen heeft u een inschrijving 

nodig bij woningnet.  

 

Plattegronden: Hieronder treft u een plattegrond met een doorsnede van de verdieping. De brede 

stippel lijnen geven de contouren van de woningen aan, zie voorbeeld met gele rand. Dit is één 

woningtype.  Dit woningtype staat verder op in deze nieuwsbrief nog een keer afgebeeld.  Het zijn acht 

woningen per verdieping rondom de gemeenschappelijke kolom in het midden met gang, trappenhuis 

en lift. Dit gemeenschappelijke deel is met rode lijn gearceerd. Het zijn nog geen uitgewerkte 

verhuurplattegronden, maar dan heeft u alvast een idee. 
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 Deze plattegronden geven een indicatie, hier kunt u geen rechten aan ontlenen.  

 

Hieronder treft u een voorbeeld woningplattegrond aan van type B1s.  Alle woningen zijn net even 

anders van indeling, dit is afhankelijk van de ligging ( hoek of midden en kunnen gespiegeld zijn).     

Iedere drie kamer woning heeft twee slaapkamers en een balkon.  Het zijn nog geen uitgewerkte 

verhuurplattegronden, maar dan heeft u alvast een idee.

 

 


