
 
  

 

 

10 mei 2019   

NIEUWBOUW  
Voortgang       

De bouw van het nieuwbouwcomplex ligt op schema, zoals het 

er nu naar uitziet worden de 76 woningen in het eerste kwartaal van 

2020 opgeleverd.  Dat betekent dat we in de zomer kunnen gaan 

adverteren met de woningen op Woningnet. Voor die tijd willen we 

de bewoners van de Molenbuurt informeren en hen attenderen op 

hun voorrang.  

VOORRANG VOOR BEWONERS UIT DE 
MOLENBUURT  
Bouwen voor de buurt     

In het kader van bouwen 

voor de buurt heeft de  

gemeente toestemming 

verleend om huurders van de 

Alliantie in de Molenbuurt, 

ouder dan 55 jaar, voorrang 

te geven bij toewijzing in de 

Molenwiek. Dat betekent dat 

bewoners die verhuizen van 

de Molenbuurt naar de 

Molenwiek en een lege 

eengezinswoning achterlaten 

een streepje voor hebben! 

Door deze 

doorstroomregeling komen er 

eengezinswoningen in de 

Molenbuurt beschikbaar voor 

nieuwe gezinnen.  

Voorwaarde voor de 

voorrangsregeling is dat men 

ingeschreven staat bij 

Woningnet.  

 

 

 

De Alliantie informeert 

binnenkort alle bewoners uit 

de Molenbuurt die in 

aanmerking komen voor de 

voorrangsregeling.   
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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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Er komen 76 sociale 

huurwoningen verdeeld over 

10 woonlagen.  

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. 

 

 

Voorbeeld plattegrond van een driekamer woning  

 

 

• Deze plattegrond is een indicatie, hier kunt u geen rechten aan ontlenen. 

 

Duurzaam De woningen zijn gasvrij, dat betekent dat er geen gasaansluiting komt. De woningen zijn    

volledig elektrisch en worden voorzien van een individuele warmtepomp en zonnepanelen.  

 

Adverteren Wij verwachten de woningen in de zomer te kunnen adverteren via Woningnet. 

 

Planning De oplevering van de appartementen is geland in het 1e kwartaal van 2020.   

 

 


