
 

NIEUWBOUW DS. FEITSMAWEI BROEKSTERWALD  
(30-07-2020) 

16 Levensloopwoningen  
 

 
 
Aan de Ds. Feitsmawei in Broeksterwald worden zestien levensloopbestendige 
woningen gerealiseerd bestemd voor 1-2 persoonshuishoudens.  
De nieuwbouwwoningen worden in vier blokken van vier woningen gebouwd. De 
levensloopbestendige woningen zijn geschikt voor bewoning in alle levensfasen, van jong 
tot oud. Maar ook voor mensen met een lichamelijke beperking.  
 



 

 
 
De levensloopbestendige woningen hebben een slaapkamer met badkamer op de begane 
grond. De woningen zijn rolstoelvriendelijk en voorzien van een vaste berging aan de 
achterzijde. Op de bovenverdieping is een grote tweede slaapkamer, een studie en een 
extra berging aanwezig. 

 
De woonkamer heeft een totale oppervlakte van circa 34 m² (met open keuken). Op de 
begane grond is een badkamer met douche en toilet aanwezig en een slaapkamer van 
ongeveer 13 m².  
 

 

Plattegrond begane grond 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
De huurprijs van de woningen bedraagt € 619,- per maand. Dit is het prijspeil van 2020. 
De genoemde huurprijs is voorlopig. Omstreeks november 2020 stellen we de definitieve 
huur vast. Deze is gelijk aan de aftoppingsgrens van de huurtoeslag van 2021 die door de 
overheid wordt bepaald. De start van de bouw is in oktober 2020. De woningen worden 
gepubliceerd voor verhuur in september/oktober 2020 op onze website en opgeleverd in 
juli 2021 (onder voorbehoud van weersomstandigheden en calamiteiten). 
 
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning moet u ingeschreven staan als 
woningzoekende bij Thús Wonen. Op basis van de inschrijftijd van de woningzoekende 
gaan wij toewijzen. Diegene die het langst staat ingeschreven, komt als eerste in 
aanmerking voor een woning. Terugkerende bewoners uit de te slopen woningen hebben 
voorrang. Wij hanteren passend toewijzen, zie ook onze website www.thuswonen.nl. 
 
Contactgegevens 
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. 
 
 

Plattegrond verdieping 


