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Opening door wethouder Bollen gemeente St. Anthonis

Wie is Vastgoedregisseur?

Referentieprojecten

Hoe verloopt het proces van samen ontwikkelen?

Locatie en mogelijke uitwerking

Huren: OnsHuys

Hoe nu verder?

Vragen en sluiting

Agenda
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Aanleiding

Behoefte aan (senioren)woningen, zowel huur als koop

Animo De Sprenkel fase II

Doel van de avond

Informeren over de mogelijkheden locatie Op de Beek

Inventarisatie woonwensen 

Opening
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Wie zijn wij?

Opgericht in 2013 en gevestigd in Valkenswaard;

Dit doen we met zes personen, ieder vanuit eigen specialisme;

Houden ons bezig met consument gestuurd ontwikkelen van woningbouwprojecten;

Altijd in samenspraak met toekomstige bewoners (vooral medioren en senioren);

Vooral in de koop maar sinds kort ook in de huursector (www.onshuys.in);

Preferent partner Stichting SAMENBOUWEN.IN;

http://www.onshuys.in/
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Enkele projecten door ons begeleid

Oirschot, De Reep: 4 gezinswoningen
12 starterswoningen,  2 studio’s en 2 patiobungalows

Sint Anthonis, De Sprenkel fase I en II
18 patiobungalows (huur en koop)

Boxmeer, Maasbroeksche Blokken
4 patiobungalows

Nuland, Pelgrimsche Hoeve
7 rij- en hoekwoningen en 3 tweekappers
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Is er een locatie beschikbaar? 

Zou u hier willen wonen? 
inventarisatie woonwensen 

Wat zijn de kaders vanuit de gemeente?  
doelgroepen/woningtypen 
grondprijs
bestemmingsplan (parkeren, BKP etc.)

Wat zijn de mogelijkheden?
hoe zou het project er uit kunnen zien? 
wanneer kan gestart worden? 
wat zijn de kosten? 

Is het financieel verantwoord?

Gaat u ervoor?
sluiten reserveringsovereenkomst (commitment) 

Stap 01: inventariseren
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Stap 02: planvorming

individueel gesprek met architect (ontwerpsessie)

voorlopig ontwerp 

definitief ontwerp (technische uitwerking)

aanvragen omgevingsvergunning

sluiten van diverse contracten (koop- en aanneemovereenkomst)

hypotheek regelen

grondoverdracht (notaris)

start bouw 
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Stap 03: bouwfase

start bouw

kijkmiddagen op de bouw

toezicht en terugkoppeling

vooroplevering

oplevering 
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Aan welke knoppen kan ik draaien?

Inspraakmogelijkheden
- Huur of koop
- Woninggrootte
- Woning zelf indelen
- Kavelgrootte 
- Persoonlijke woonwensen toevoegen 

Maar bijvoorbeeld ook:
- Collectieve inkoop van erfafscheiding etc.
- Afwerkingsniveau 
- Zelf werkzaamheden uitvoeren
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Voordelen

Invloed & zeggenschap

Indeling en afwerking 

Sociale betrokkenheid

Onderling contact medebewoners voordat gestart is met de bouw

Professionele ondersteuning

Vastgoedregisseur

Geen onzekerheden

Prijsgarantie op basiswoning (na vaststelling VO)

Aannemer met afbouwgarantie
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Locatie



Mogelijke verkaveling en voorbeeld plattegronden

• Mogelijke verkaveling binnen 
kaders (inrichtings- en 
bestemmingsplan) gemeente

• Voorbeeld plattegronden 
bungalows

• Voorkeur inventarisatieformulier
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Mogelijke verkaveling  
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Voorbeeld type A

BVO ca. 123 m2
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Voorbeeld type B

BVO ca. 96 m2
Exclusief buitenberging
Huur en koop mogelijk
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Referentiebeelden passend bij locatie
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Referentie woningen Mooiland



Indicatie prijzen verkavelingsvoorstellen 

❑Kunststof buitenkozijnen.

❑Hardhouten buitendeuren en kozijnen.

❑Wanden worden behangklaar afgewerkt, het plafond voorzien van spuitwerk.

❑Badkamer en toilet met sanitair van o.a. Villeroy & Boch, kranen van o.a. Grohe en draingoot t.b.v. douche. 

❑Badkamer betegeld tot plafond, toilet tot bovenkant inbouwreservoir.

❑Vloerverwarming (LT) als hoofdverwarming.

❑Prefab houten (niet geïsoleerde) tuinberging van circa 3,00 x 2,00 m1 (m.u.v. bungalows type A)

❑Gasloos: luchtwarmtepomp / WTW-ventilatiesysteem / PV-panelen.

Prijs is exclusief keuken, wand- en vloerafwerking, erf(af)scheiding en (tuin-)inrichting evenals opties zoals een uitbouw, overkapping, 
lichtkoepel, etc.

Woningtype Kaveloppervlakte 
circa

BVO  circa 
(excl. berging)

Indicatieve v.o.n. prijs

Bungalow type A (zuid-west) 365 - 375 m2 123 m2 € 347.500 - € 357.500,-

Bungalow type A (zuid-oost) 270 – 290 m2 123 m2 € 325.000 - € 335.000,-

Bungalow type B 170 – 180 m2 96 m2 € 265.000 - € 275.000,-
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Huurwoningen

Groeiende groep medioren & senioren (tot in ieder geval na 2040);

Grote vraag naar passende woningen waar men oud kan worden;

Nauwelijks / geen passend aanbod, met name in kleinere gemeenten;

1e project in Sint Anthonis gerealiseerd en 2e project in aanbouw! 

Patiobungalows (huur) altijd in combinatie met koopwoningen;

Maandhuur maximaal € 1.000,- (exclusief kosten water, elektra en EPV); 

Tijdens de ontwikkeling meedenken over invulling & afwerking van de woning! 

Meer weten? www.onshuys.in
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Hoe nu verder?

Interesse?
Laat uw gegevens achter
U ontvangt per mail het inventarisatieformulier en de hand-out van de presentatie
Vul het inventarisatieformulier in en retourneer het formulier vóór maandag 11 
maart a.s. via info@samenbouwen.in 

Intussen:
Resultaten van inventarisatie worden gedeeld met gemeente
Plan een adviesgesprek met uw financieel adviseur om de (on-)mogelijkheden door 
te spreken

Vervolg:
Vervolgbijeenkomsten: 

resultaten inventarisatie
verdere uitwerking van het voorkeursscenario
keuze kavel (1e keuze ‘afvallers’ lotingsavond fase II)
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Vragen?

Vastgoedregisseur b.v.
Van der Clusenstraat 6
5553 EL Valkenswaard
info@vastgoedregisseur.nl
www.vastgoedregisseur.nl

“Like en share” de facebookpagina 
SAMENBOUWEN.IN SINT ANTHONIS

https://www.facebook.com/vastgoedregisseur?fref=ts
https://twitter.com/samenbouwen
http://www.linkedin.com/profile/view?id=22605625&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=szLo&locale=en_US&srchid=2083215471398241017951&srchindex=2&srchtotal=65&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:2083215471398241017951,VSRPtargetId:22605625,VSRPcmpt:primary

