Nieuwbouwplan Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek

Kenmerken

Zevenbergschen Hoek
Soort project

Nieuwbouw

Status

In uitvoering

Type woning

Appartement

Gemeente

Moerdijk

Aannemer

Koers

Dorp of stad

Zevenbergschen Hoek

Locatie

Aan de Frisostraat in Zevenbergschen Hoek laat Woonkwartier appartementen bouwen. Aannemer Koers start met de
bouw van de 2 gebouwen met in totaal 12 appartementen op een sfeervolle locatie aan Plein 1940.

De bouw van nieuwbouwproject Plein 1940 in juni 2021 van start
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Informatie voor omwonenden
Omwonenden van het nieuwbouwproject aan de Frisostraat en Plein 1940 ontvingen een boekje en een filmpje, zodat ze
op de hoogte zijn van hoe het bouwproces gaat verlopen. filmpje bekijken? klik op het plaatje hierboven.
Historie
Het eerste idee voor nieuwbouw in de vorm van twee appartementen gebouwen stamt uit 2006. In Zevenbergschen Hoek
is een grote behoefte aan nieuwbouw. Het idee om twee relatief kleine torentjes te bouwen is ontstaan omdat de
behoefte aan appartementen groot is en de nieuwbouw tegelijk qua hoogte in het straatbeeld en het plein zoals het nu is
moest passen. Een doorgang naar het spoorpark was ook een grote wens.
Voor wie?
De appartementen zijn bijzonder geschikt voor 55- plussers. Daarom krijgt deze groep woningzoekenden voorrang. Bij de
bouw gebruiken we hoogwaardige een duurzame materialen, moderne installaties en goede isolatie. leder appartement
krijgt een eigen balkon en berging en er komt ruimte voldoende om te parkeren op eigen terrein.
De woonblokken bevatten 4 woonlagen met verschillende appartementen. De kale huur ligt tussen de€ 633,25 en de€
916,78. Dat betekent dat de 2 bovenste appartementen in de vrije sector worden verhuurd en de overige 10
appartementen bestemd zijn voor de sociale verhuur.

Meer informatie: www.woonkwartier.nl/projecten/nieuwbouwplan-plein-1940-in-zevenbergschen-hoek/

