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Aanvragen van deze nieuwsbrief zie adres hieronder.
BU 001

409

518

1220

2328

WOONKAMER
21,6 m

100 UB

SLAAPKAMER
18,0 m

BERGING
6,6 m
ALT. INRICHTING

3032 O 50_930

KEUKEN
6,7 m

WM
WD

HOBBYLOGEERKAMER
20,9 m

039_05 O 2303

039_05 O 2303

3032 O 50_730

ALT.
GARAGE
21,0 m

BADKAMER
6,6 m

039_05 O 2303

3032 O 50_930

HOBBYLOGEERKAMER
11,8 m

LOGEER- HOBBY
88,1 m
BU 001

BU 001

3032 O 50_680

Wat is de doelstelling van het project?
• Het Mantelhuys is voor mensen die willen wonen in een
gemeenschap waar mensen oog hebben voor elkaar.
Mensen die zelf ook mee willen helpen, in wat voor
vorm dan ook. Dat kan door boodschappen te doen
voor een buurman, mee te helpen in de tuin of oprechte
aandacht te geven aan iemand. Iedereen krijgt de
vrijheid om daarin zijn eigen weg te vinden. In het
Mantelhuys is plaats voor mensen die graag met hun
levensfasen willen meegroeien in een bijzondere
samenleving.
Wat is de relatie met het Woonzorgcentrum?
• Het zijn twee afzonderlijke projecten. Wel beide
gebaseerd op de woningbehoefte in Vledder. Met name
daarom faciliteert “Dorpsbelang Vedder” ons project.
Als er bij de toekomstige bewoners een zorgvraag
ontstaat is het woonzorgcentrum natuurlijk een goede
“Nabuur”.
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De laatste weken wordt het meer en meer duidelijk dat er
in Vledder-Noord niet alleen een Woonzorgcentrum
gebouwd wordt maar dat er ook ca. 12 zelfstandig
leeftijdsloop bestendige woningen ontwikkeld worden. De
publicatie in de Boodschapper van september j.l. heeft
daartoe bijgedragen. Deze nieuwsbrief is bedoeld om
helderheid te geven over de vragen die wij tot nu toe
ontvangen hebben
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3-kamer woningen met een nader invulbare verdieping

Zijn het zelfstandige huur- of koopwoningen?
• Dat is nog in onderzoek. Op dit moment gaan we er
van uit dat er 2 of 4 koopwoningen gebouwd worden
en 8 of 10 huurwoningen
Wie komen er voor de woningen in aanmerking?
• In principe iedereen die de doelstelling onderschrijft.
• Het streven van het bouwteam is dat de huurwoningen
ongeveer €150,00 boven de individuele huursubsidiegrens komen. Er worden daarom geen inkomensgegevens gevraagd. Op dit moment wordt de VON
prijs van de koopwoningen onderzocht.
Moet je een indicatie hebben om voor de woningen in
aanmerking te komen?
• Nee. Wel zijn de woningen ingericht op rolstoelgebruikers en is een alarminstallatie aanwezig. Als in de
loop van de tijd ongemakken ontstaan, is de woning
geschikt voor het verlenen van thuiszorg.
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Wil je meedenken over de verdere ontwikkeling van het
bouwplan neem dan contact met ons op.
• E- mail:
hetmantelhuys@gmail.com.
• Mobiel:
06 833 342 66

474
1413

Principe-verkaveling van de woningen, nabij het woon-zorgcentrum

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

