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We gaan van start…

Wat is er dit jaar gebeurd?

• Plannen eerder dit jaar gereed
gekomen;

• Vergunningenprocedure (26 weken) 
afgerond;

• Geen bezwaren bij de gemeente
binnengekomen;

• Project is onderdeel van een vijftal projecten die achter
elkaar gebouwd worden. We starten aan de Wal;

• Aannemer Heijmans heeft de voorbereidingen opgestart;
• Gemeente heeft reeds riolering en nuts gereed gemaakt; 
• In februari start de bouw.

Presentator
Presentatienotities
Motivatie: we hebben niet stilgezeten ook al heeft u even niets meer gehoord. Dit is er gebeurd en hier staan we nu. 



Wat komen we vanavond presenteren?

• Bouwplannen, woningtypes, plattegronden
• Bouwplanning
• Maatregelen rondom bouwplaats (verkeer/parkeren)
• Verhuur: huurprijzen, inschrijven, voorwaarden en 

voorrang

We gaan van start…



Bouwplannen: Luchtfoto



Bouwplannen: Situatietekening

• 12 sociale
huurwoningen aan
Wal en Burgemeester
Gubbelsplein

• 3 eengezinswoningen
en 9 levensloop-
bestendige woningen
(nultredewoningen)

• Parkeerterrein met 12 
plekken achter het 
bouwplan (eigen 
terrein)



Bouwplannen: Impressie

Nieuwe impressie invoegen

Presentator
Presentatienotities
EWI: Verteld kan worden bij dit plaatje:ArchitectuurDe kleuren en materialen van de nieuwe woningen sluiten uitstekend aan bij hun omgeving. De woningen beschikken over oranjebruin metselwerk met speelse donkergrijze accenten en antracieten dakpannen. De kunststof raamkozijnen en hardhouten deuren zijn respectievelijk crèmewit en steengrijs geverfd.   DuurzaamheidBij de bouw van de woningen zijn diverse duurzame en energiebesparende materialen en technieken toegepast. Zo zijn de woningen zeer goed geïsoleerd en beschikken zij over zeer zuinig HR++ glas. Ook zijn alle woningen voorzien van zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit. ParkerenAlle twaalf bewoners zijn verzekerd van een parkeerplaats. Achter het bouwplan realiseert Woonwenz op eigen grond een parkeerterrein met twaalf plekken. 



Woningtype: Eengezinswoning
• 3 woningen aan kerkzijde Burgemeester

Gubbelsplein

• Traditionele indeling, ruime woonkamer met 
open keuken beneden en badkamer en 3 
slaapkamers boven

• Eigen tuin met berging

• Geschikt voor gezinnen
van 3 of meer personen

• Vloeroppervlakte 
woningen circa 110 m2

• Perceeloppervlaktes 
circa 105 m2

Presentator
Presentatienotities
EWI: Verteld kan worden:EengezinswoningenBurgemeester Gubbelsplein tegenover de kerkGeschikt voor gezinnen vanaf 3 personen (inkomenseisen e.d. vertellen we later in de presentatie meer over)



Woningtype: Eengezinswoning

Presentator
Presentatienotities
EWI: Verteld kan worden:De eengezinswoning beschikt over een L-vormige woonkamer met open keuken (voorzien van een keukenblok) aan de voorzijde van de woning. De totale woonkamer met keuken meet ruim 32 m2. Het zitgedeelte bevindt zich aan de achterkant, waardoor bewoners veel privacy hebben. De woonkamer heeft een grote kamerhoge raampartij met een deur naar de op het zuiden gelegen tuin. De tuin heeft een eigen berging. Op de eerste verdieping liggen drie slaapkamers. Ook bevindt zich hier de volledig betegelde badkamer met douche en wastafel. Het is mogelijk om hier een tweede toilet en/of een bad te realiseren. Via een vaste trap is de grote bergzolder te bereiken. Hier bevinden zich de Cv-installatie, de installatie van de mechanische ventilatie  en de aansluitingen voor de wasmachine en wasdroger.  



Woningtype: Levensloopbestendige woning 
(nultredewoning)

• 9 woningen aan de Wal

• Badkamer en grote slaapkamer
beneden. Traplopen hierdoor
niet meer noodzakelijk.

• Boven ruime extra kamer (ook
twee kamers van te maken)

• Eigen tuin met berging

• Geschikt voor kleine huishoudens
van 1 of 2 personen

• O.a. voor senioren zeer geschikt. 

• Vloeroppervlakte circa 110 m2

• Perceeloppervlaktes 
circa 125 m2

Impressie nultredewoningen (dit deel 
uitlichten), plus interieurimpressie

Presentator
Presentatienotities
EWI: Verteld kan worden:Levensloopbestendige woning Deze levensloopbestendige woning is een ideale woning voor diverse kleine huishoudens van één tot twee personen. Dat kunnen bijvoorbeeld starters zijn, een klein eenoudergezin, maar ook voor senioren die wat minder goed ter been zijn is deze woning uitermate geschikt. De badkamer en de grote slaapkamer liggen namelijk op de begane grond. Traplopen is hierdoor niet meer noodzakelijk. De woning is bovendien rolstoeltoegankelijk, dus wonen tot op hoge leeftijd of bij een zorgvraag is hier goed mogelijk. 



Woningtype: Levensloopbestendige 
woning (nultredewoning)

Presentator
Presentatienotities
EWI: Verteld kan worden:Bij binnenkomst in de woning vindt u in de entree een grote bergkast en de meterkast. Ook is via de entree, de badkamer en de woonkamer te bereiken. De badkamer is volledig betegeld en voorzien van een toilet, douche, wastafel en aansluitingen voor de wasmachine en wasdroger. De woonkamer heeft een open keuken (met keukenblok)  in het midden van de ruimte, waardoor een aparte zithoek en eethoek gecreëerd kan worden. De totale ruimte is ongeveer 35 m2. Via de woonkamer is de tuin met eigen berging te bereiken. Via de woonkamer bereikt u de grote slaapkamer van 13m2 aan de achterzijde van de woning. Uiteraard kan deze ruimte ook gebruikt worden als hobby- of werkruimte. Deze kamer is voorzien van een deur naar de aangrenzende badkamer. Op de eerste verdieping ligt een overloop met twee aparte, af te sluiten, ruimtes. In de kleine ruimte bevinden zich de cv- installatie en installatie voor de mechanische ventilatie. De tweede ruimte is maar liefst 31 m2 groot. De ruimte is voorzien van twee dakramen. Hier kan een grote slaap-, hobby-, of werkruimte gemaakt worden, maar door het plaatsen van een tussenwand kunnen er ook eenvoudig twee kamers gerealiseerd worden. 



Bouwplanning en werkwijze

Wanneer Activiteit 

4 – 22 december

15 - 26 januari

Uitzetwerkzaamheden en aanleggen riolering en 
nutsleidingen (door gemeente)
Aanleg NUTS werkzaamheden (door NUTS)

29 jan. – 2 feb. Bouwvoorbereidingen aannemer Heijmans 

5 – 16 februari Bouwplaatsinrichting, eerste palen de grond in 

19 februari Ruwbouw woningen

Februari - maart Start verhuur (in twee fases)

Medio mei Afbouw woningen 

Rond de bouwvak OPLEVERING WONINGEN



Invoegen plaatje Heijmans bouwplaatsinrichting, 
vrachtverkeer e.d. 

Werkwijze: Bouwplaatsinrichting en 
Verkeerssituatie

Bouwplaatsinrichting 
en Verkeerssituatie

Presentator
Presentatienotities
EWI: verteld kan worden:Uitleggen dat met omwonenden reeds overlegd is. Delen van de weg voor bepaalde periodes afgesloten voor parkeren. Burgemeester Gubbelsplein: klein gedeelte voor nieuwe woningen zal worden afgezet met bouwhekken. Er blijft 1 rijstrook vrij, zodat verkeer in 2 richtingen kan passeren.Wal: Rijbaan zal geheel worden afgesloten. Tijdelijk éénrichtingsverkeer over de huidige parkeervakken, zodat bewoners eigen oprit en woning met de auto kunnen bereiken.Parkeerplaats achterzijde Hotel Arcen: tijdelijke afsluiting voor doorgang werkverkeer en opslag bouwmaterialen. Achterzijde woningen met fiets / te voet bereikbaar via inrit hotel of pad vanuit kerkstraat. Vanaf begin februari zal het aangegeven gedeelte van de weg worden afgesloten.Begin mei: meeste werkzaamheden aan voorzijde woning gereed. Indien mogelijk openstellen Wal. Mogelijk nog tijdelijke afsluiting nodig. 



Verhuur: Huurprijzen en  
toewijzingcriteria

• Alle 12 sociale huurwoningen, huurtoeslag is mogelijk
• Vanwege nieuwe Woningwet (passend toewijzen) strikte regels rondom toewijzing

en inkomen
• Verschillende types en huurklasses

Woningtype Aantal Huurprijs Leeftijdseis Inkomenseis Huishoud-
grootte

Eengezins-
woning 3 Max. 

€640,14
Vanaf 18 

jaar Max. €36.798,-
3 of meer 
personen

Levensloop-
bestendige

woning
7 Max. 

€597,30
Vanaf 23 

jaar Max. €36.798,- 1 of 2 
personen

Levensloop-
bestendige

woning
2 Max.

€640,14
Vanaf 23 

jaar 
1 p: min. €22.400,-
2 p: min. €30.400,-

Max. €36.798,-

1 of 2 
personen



Verhuur: Inschrijven, reageren en 
toewijzing 

• Start verhuur: eind feb. / begin mrt. 2018 via www.thuisinlimburg.nl

• Bij hoge uitzondering: 6 woningen met voorrang toewijzen aan
Arcenaren (2 ew en 4 lw)

• Verhuur opgeknipt in 2 fases (start met voorrangswoningen) 

• Inschrijven (gratis) op Thuis in Limburg is noodzakelijk (ook voor
Arcenaren)  hulp bij inschrijven mogelijk

• Tipberichten inschakelen! 

• Automatische email als
tipberichten ingeschakeld zijn

• Seintje naar Dorpsraad als
woningen online komen, 
advertentie op Facebook én
Maasdorpenkrant

Presentator
Presentatienotities
EWI: Benadrukken:Voorrang kan alleen bij hoge uitzondering, we zijn aan regels voor de toewijzing gebondenWe vonden dit toch noodzakelijk omdat Arcenaren al lang wachten op deze woningen en de behoefte groot is aldus de Dorpsraad6 woningen (meest populaire woningen) voorrang Arcenaren, 2 eengezins en 4 (de voordeligste) levensloopbestendige We adverteren eerst deze 6 op TIL Mogelijk om in te schrijven voor 5 woningen tegelijkertijd  ongeveer 10 dagen de tijd om te reageren, daarna toewijzing Geen woning gekregen? Na inschrijfperiode adverteren we de overige woningen. Hier weer op inschrijven (ook weer 5 opties). Dus nogmaals kansDeze overige woningen wijzen we toe via aanbodmodel (langste inschrijfduur TiL) Garantie minstens 6 woningen voor Arcenaren is er enkel als Arcenaren die inschrijven aan de voorwaarden voldoen (inkomen, huishouden, e.d)Tipberichten uitleggen! Na registreren op naam rechts bovenin klikken, dan kom je op eigen profiel. Hier klikken op tipberichten inschakelen. Kruis aan interesse woning in Arcen plus wenst notificatie te krijgen via email. Hierna automatisch een email als woningen online staan. 

http://www.thuisinlimburg.nl/


Verhuur: Inschrijven, reageren en 
toewijzing 

• 6 voorrangswoningen, circa 10 dagen online 

• Op max. 5 woningen reageren (als aan voorwaarden wordt voldaan) 

• Daarna toewijzing (voorrang Arcenaren op basis langste inschrijfduur)

• Vervolgens verhuur overige woningen. Geen woning gekregen in 1e 
ronde? Nu weer kans (maximaal 5 opties) 

• Deze woningen ook 10 dagen
online, daarna toewijzing

• Toewijzing woningen via 
aanbodmodel
(langste inschrijfduur) 

Presentator
Presentatienotities
EWI: Benadrukken:Voorrang kan alleen bij hoge uitzondering, we zijn aan regels voor de toewijzing gebondenWe vonden dit toch noodzakelijk omdat Arcenaren al lang wachten op deze woningen en de behoefte groot is aldus de Dorpsraad6 woningen (meest populaire woningen) voorrang Arcenaren, 2 eengezins en 4 (de voordeligste) levensloopbestendige We adverteren eerst deze 6 op TIL Mogelijk om in te schrijven voor 5 woningen tegelijkertijd  ongeveer 10 dagen de tijd om te reageren, daarna toewijzing Geen woning gekregen? Na inschrijfperiode adverteren we de overige woningen. Hier weer op inschrijven (ook weer 5 opties). Dus nogmaals kansDeze overige woningen wijzen we toe via aanbodmodel (langste inschrijfduur TiL) Garantie minstens 6 woningen voor Arcenaren is er enkel als Arcenaren die inschrijven aan de voorwaarden voldoen (inkomen, huishouden, e.d)



Dank voor uw aandacht. 
Nog vragen? 
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