Nieuwbouw
3 levensloopwoningen
2 een- en tweepersoonswoningen
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Disclaimer: Aan de informatie uit deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit geldt ook voor alle tekeningen en plattegronden die hierin opgenomen
zijn.
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1. Algemene informatie
In de wijk Hoedemakerspolder in Dokkum worden in het najaar
van 2019 drie nieuwe levensloopwoningen en twee nieuwe eenen tweepersoonswoningen opgeleverd.
De woningen worden gebouwd aan de Hoedemakersweg op een
nu nog braakliggende kavel. De tussenwoningen zijn
levensloopwoningen. Deze woningen zijn geschikt voor
bewoning in alle levensfasen, dus ook voor mensen met een
lichamelijke beperking. Het zijn woningen met een badkamer
en slaapkamer op de begane grond en met daarnaast voldoende ruimte voor gebruik van een rollator. De hoekwoningen zijn
een- en tweepersoonswoningen. Dit zijn woningen met 2 slaapkamers en een badkamer op de verdieping.
De wijk Hoedemakerspolder is centraal gelegen, vlakbij allerlei
voorzieningen. Op loopafstand vindt u bijvoorbeeld 2 supermarkten en ziekenhuis de Sionsberg. De wijk heeft al een hele
metamorfose ondergaan door groot onderhoud en inmiddels
gerealiseerde nieuwbouw. Met deze nieuwbouwwoningen wordt
er weer een stap gezet in het verder vernieuwen van de wijk.
Thús Wonen mag als sociale verhuurder voornamelijk woningen
verhuren aan mensen met een verzamelinkomen tot maximaal
€ 38.035,- per jaar (prijspeil 2019). Afhankelijk van uw
inkomen kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag.
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2. Wat gaan we bouwen?
Er worden 3 levensloopwoningen en 2 een- en tweepersoonswoningen in een rij gebouwd. De woningen zijn ontworpen door
TWA architecten en worden gebouwd door Jorritsma Bouw. Qua
uitstraling sluiten de woningen aan op de bestaande woningen
in de wijk.
Zonnepanelen, geen gasaansluiting en energiezuinig
De vloeren, gevels en daken zijn goed geïsoleerd en de
woningen zijn voorzien van HR++ glas en zonnepanelen. De
woning wordt verwarmd door middel van een warmtepomp en
de woning heeft geen gasaansluiting. Op de begane grond zijn
de woningen uitgerust met vloerverwarming. De slaapkamer op
de eerste verdieping wordt verwarmd door radiatoren.
Mechanische ventilatie zorgt voor een comfortabel binnenklimaat.
Veiligheid
In iedere woning komt op de verdieping een rookmelder. Ook
komt er inbraakwerend hang- en sluitwerk.
Kozijnen
De woningen krijgen kunststof kozijnen. De woonkamer en
slaapkamers zijn voorzien van draai-kiepramen (naar binnen
draaiende ramen) met ventilatieroosters. Hierdoor kunt u uw
woning ventileren zoveel u wilt. Vooral de eerste maanden is
goed ventileren belangrijk, omdat nieuwbouwwoningen vochtig
zijn vanwege het aanwezige bouwvocht.
Planning:
Start bouw

Mei 2019

Publicatie website

Maart 2019

Toewijzing

April 2019

Keuzemogelijkheid opties

April 2019

Oplevering

December 2019/januari 2020
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3. Plattegronden, indeling en afwerking
Levensloopwoningen
Begane grond
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Indeling en afwerking begane grond
levensloopwoningen
De levensloopwoningen zijn circa 5,70 meter breed en circa 9,8
meter diep. De woningen hebben op de begane grond een
straatgerichte woonkamer met een open keuken aan de
tuinzijde, een slaapkamer, en een badkamer met toilet. De
slaapkamer heeft een oppervlakte van 10,7 m².
De keuken heeft een standaardopstelling van 3 onderkasten en
3 bovenkasten van 60 cm breed. De totale lengte van het
keukenblok is 1,80 meter. Naast het keukenblok aan de kant
van de berging is er ruimte gereserveerd voor het plaatsen van
een fornuis. Let op in de woning is geen gasaansluiting, u kookt
elektrisch. Aan de zijde van het keukenblok worden de wanden
betegeld tot circa 1,40 m (onderkant bovenkasten).
Achter de keuken vindt u een vaste geïsoleerde berging met
een aansluiting voor de wasmachine. De tuin achter de
woningen heeft een oppervlakte van die varieert van 20 tot
50 m².
De wanden worden behangklaar opgeleverd. Behangklaar wil
zeggen: zodanig uitgevlakt dat de wand geschikt is voor
behang, sierpleister of spuitwerk. De woning wordt opgeleverd
met vloerplinten. Alle plafonds worden wit afgewerkt.
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Levensloopwoningen
Verdieping
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Indeling verdieping levensloopwoningen
De eerste verdieping heeft één zeer ruime slaapkamer van
23,2 m² en een ruime overloop. De slaapkamers zijn voorzien
van Velux dakramen. De woning heeft een zolder bereikbaar
met vlizotrap.
Ruimte:
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

m² (+/-)
10,7 m²
23,2 m²
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Een- en tweepersoonswoningen
Begane grond
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Indeling en afwerking begane grond
Een- en tweepersoonswoningen
De een- en tweepersoonswoningen zijn circa 5,7 meter breed
en circa 9,8 meter diep. De woningen hebben een ruime
straatgerichte woonkamer met een open keuken aan de
tuinzijde en een apart toilet.
De keuken heeft een standaardopstelling van 3 onderkasten en
3 bovenkasten van 60 cm breed. De totale lengte van het
keukenblok is 1,80 meter. Naast het keukenblok aan de kant
van de berging is er ruimte gereserveerd voor het plaatsen van
een fornuis. Let op: er is geen gasaansluiting in de woning. U
kookt elektrisch. Aan de zijde van het keukenblok worden de
wanden betegeld tot circa 1,40 m (onderkant bovenkasten).
De toiletruimte wordt uitgevoerd met een hangend toilet en
wordt betegeld tot 1,20 meter.
Achter de keuken vindt u een vaste geïsoleerde berging met
een aansluiting voor de wasmachine. De tuin achter de
woningen heeft een oppervlakte van die varieert van 60 tot
80 m².
De wanden worden behangklaar opgeleverd. Behangklaar wil
zeggen: zodanig uitgevlakt dat de wand geschikt is voor
behang, sierpleister of spuitwerk. De woning wordt opgeleverd
met vloerplinten. Alle plafonds worden wit afgewerkt.
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Een- en tweepersoonswoningen
Verdieping
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Indeling verdieping één- en tweepersoonswoningen
De eerste verdieping heeft 2 slaapkamers, een badkamer met
tweede toilet en een berging. De woning heeft een zolder,
bereikbaar met vlizotrap.

Ruimte:

m² (+/-)

Slaapkamer 1

14,2 m²

Slaapkamer 2

11,0 m²

Berging

2,4 m²

Badkamer

5,6 m²
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4. Huurprijzen
Levensloopwoning
: € 580,00
een- en tweepersoonswoning : € 580,00

per maand
per maand

De huurprijzen zijn exclusief het serviceabonnement **
** Het serviceabonnement houdt in dat u een lidmaatschap
afsluit met Thús Wonen voor € 5,08 per maand. Op deze
manier bent u verzekerd voor het klein onderhoud aan de
binnenkant van de woning, glasbreuk en verstopping van
het riool.
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5. Hoe komt u in aanmerking
Om in aanmerking te komen voor een nieuwbouwwoning moet
u ingeschreven staan als woningzoekende bij Thús Wonen. Als
u nog niet ingeschreven staat, kunt u dit alsnog doen via onze
website. Inschrijven is gratis. U ontvangt dan een persoonlijke
inlogcode voor uw eigen account.
Op basis van de inschrijftijd van de woningzoekende worden de
woningen toegewezen. Diegene die het langst ingeschreven
staat, komt als eerste in aanmerking voor een woning.
Toewijzing vindt niet alleen plaats op basis van wachttijd, maar
ook wordt er rekening gehouden met geschiktheid (bijvoorbeeld
gezinsomvang).
Heeft u belangstelling? Reageer dan via uw account.
Via uw account kunt u reageren op het aanbod. Alleen als u de
woning toegewezen heeft gekregen, ontvangt u hierover
bericht. Als u geen woning toegewezen heeft gekregen,
ontvangt u dus ook geen bericht. Voor meer informatie over de
toewijzingsprocedure en de regels bij sociale verhuur verwijzen
wij u naar onze website www.thuswonen.nl: ‘ik wil huren’.
Wanneer worden de woningen geadverteerd?
De woningen worden in maart 2019 op onze website:
www.thuswonen.nl aangeboden.
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6. Keuzemogelijkheden
Als toekomstig huurder heeft u de mogelijkheid om extra opties
tegen een meerprijs aan te vragen. Kiest u voor een dergelijke
optie, dan regelt u de betaling rechtstreeks met de aannemer.
Wordt u huurder van een nieuwe woning, dan ontvangt u
hierover later persoonlijk bericht. Als de nieuwe bewoner niet
tijdig bekend is, wordt er een standaardpakket geplaatst en zijn
opties niet meer mogelijk.
Van onderstaand opties zijn de definitieve prijzen nog niet
bekend. De vermelde prijzen zijn richtprijzen.
De genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Extra keukenkast

Extra keukenkast

Verlengd aanrechtblad

€ 163,35 Onderkast met deur en
2 legplanken, incl.
montage
€ 199,65 Onderkast met deur,
besteklade en 1 legplank,
incl. montage
€ 66,78 Verlengd blad van 60 cm

Ladenkast i.p.v.
keukenkast
Losse bovenkast

€ 220,36

Vaatwasseraansluiting

€ 187,55 Elektra + beluchterkraan
en afgedopt T-stuk
€ 145,20

Magnetronaansluiting

€ 125,00
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7. Overzicht woningen en huisnummers
Overzicht beschikbare woningen
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8. Tuinonderhoud
De woningen hebben zowel een voor- als achtertuin. Het
inrichten en onderhouden van de tuin is voor rekening van de
huurder. Aan de voorzijde van de woningen wordt een haag
van ganzerik aangelegd (zie foto hieronder); het onderhoud
van deze haag is voor de huurder. Er wordt een terras achter
de woning aangelegd en bestrating naar de voordeur. Overige
bestrating moet u zelf aanbrengen. Aan de achterzijde van de
woning wordt een schutting met toegangsdeur aangelegd.
De erfafscheiding met uw buren moet u zelf in overleg met
elkaar verzorgen.
Er zijn geen vaste en of ‘eigen’ parkeerplaatsen voor de
bewoners van de straat. Bij de hoekwoning is een huurder zelf
verantwoordelijk voor het aanleggen van extra bestrating. De
voortuinen worden ingericht met een haagje van ganzerik als
erfscheiding. Onderstaande foto geeft een impressie van de
plant.

In het huurcontract worden er voorwaarden opgenomen over
het tuinonderhoud en de verplichting van de toekomstige
huurder om het uniforme beeld aan straatkant in stand te
houden.
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9. Contact
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Onze
medewerkers van het Klanten Contact Centrum staan u graag
te woord. Hieronder vindt u onze contactgegevens.
Bellen met Thús Wonen
U kunt ons Klanten Contact Centrum gratis bellen via:
0800 – 55 11 511 op maandag t/m donderdag van 8.30 tot
16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Openingstijden kantoor aan de Holwerderweg 17 te
Dokkum
Op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur, ’s middags alleen op
afspraak.
Website
Op onze website www.thuswonen.nl vindt u het antwoord op
veelgestelde vragen. Onder ‘projecten’ vindt u uitgebreide
informatie over werk in uitvoering in wijk de
Hoedemakerspolder.
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