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Welkom bij weer een nieuwe nieuwsbrief over
woningbouw in Eemnes. We vinden het belangrijk
dat onze inwoners in iedere levensfase een
passende woning kunnen vinden. Of je nu voor
het eerst op jezelf wilt gaan wonen of op latere
leeftijd een grote eengezinswoning wilt verruilen
voor een appartement met alle voorzieningen om
comfortabel en veilig oud te worden.
Ontwikkelaar Van Wijnen heeft deze week een
prachtige website gelanceerd over de
nieuwbouwwoningen bij De Hilt. Vorige week was de
loting van de koopwoningen van de Hink Stap Sprong.
Inmiddels zijn deze woningen toegewezen en vinden
de eerste verkoopgesprekken plaats. En wist u dat er
in Zuidpolder ook weer woningen in de verkoop zijn gegaan? U leest er alles over in
deze nieuwsbrief.
Theo Reijn,
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling

Woningbouw De Hilt
Op de plek van de Hilt komen nieuwe woningen. Ontwikkelaar Van Wijnen licht
samen met wethouder Theo Reijn, de architect en de landschapsarchitect het plan
hiervoor toe via een videopresentatie. Deze presentatie is ter vervanging van een
fysieke informatiebijeenkomst. U vindt de video op de website.
In de videopresentatie vertelt Pieter Koppejan van Van Wijnen over de grote
variëteit aan woningen. Zo komen er vrijstaande woningen, twee-onder-eenkapwoningen, rijwoningen, appartementen en seniorenwoningen. Architect Jeroen
Ossendarp geeft een toelichting op de gekozen architectuur. Karin van Essen,
landschapsarchitect, presenteert het eerste schetsplan voor de inrichting van de
openbare ruimte en vertelt hoe zij dat samen met omwonenden en toekomstige
bewoners verder wil uitwerken. Wie belangstelling heeft kan zich via de site
inschrijven om op de hoogte gehouden te worden van de voortgang. Naar
verwachting gaat het project in het voorjaar van 2022 in verkoop.
Op locatie
Op de locatie van De Hilt zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang. Een
dezer dagen wordt de draagkracht van de grond gemeten. Naar verwachting wordt
in het najaar gestart met de bouw.

Woningen Hink Stap Sprong
Vorige week was de loting van de koopwoningen van de Hink Stap Sprong. Voor de
9 woningen hadden zich meer dan 100 mensen ingeschreven. Inmiddels zijn de
woningen toegewezen en vinden de eerste verkoopgesprekken plaats.
Binnenkort gaat de landschapsarchitect in overleg met de nieuwe bewoners en de
omwonenden van de Hink Stap Sprong over de inrichting van het gebied. Zij gaan
overleggen over groen, bomen, wandelpaden etc. De vorm van het overleg, live of
digitaal, moet nog bepaald worden.

Start verkoop Het Plukveld: Zuidpolder
Op 24 januari jl. is online de verkoop gestart van de 39 woningen in het Plukveld
door Heijmans en Van Wijnen. De woningen variëren in oppervlak en architectuur
en vormen een gemêleerd geheel aan de westkant van Zuidpolder. Op 31
woningen zijn toewijzingscriteria van toepassing. Prijzen zijn vanaf € 212.000
V.O.N. excl. de installatie voor ruimteverwarming en warm tapwater. Deze
installatie kun je aanschaffen of leasen.
Inschrijftermijn
De inschrijftermijn voor de 8 woningen zonder toewijzingscriteria sluit 7 februari a.s.
Voor de overige 31 woningen, waarvoor toewijzingscriteria gelden, is de
sluitingstermijn 14 februari a.s. Kijk voor uitgebreide verkoopinformatie en het
inschrijfformulier op www.hetplukveld.nl

Zo zien de woningen er straks uit. Aan deze Artist Impression kunt u geen rechten
ontlenen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over
deze nieuwsbrief?
Dan kunt u contact opnemen via e-mail naar ruimte@belcombinatie.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u ruimte@belcombinatie.nl toe aan uw adresboek.

