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Beeld Ruwbouw Kijkdag

Wooncompagnie organiseert Ruwbouw Kijkdag

Woningzoekenden bewonderen
gasloze woningen in Middenmeer
Hoe is de woning ingedeeld, hoe groot wordt de woonkamer en waar zetten we straks de bank?
Deze en andere vragen stonden zaterdag 1 december centraal tijdens een Ruwbouw Kijkdag in
Middenmeer. Op uitnodiging van Wooncompagnie namen woningzoekenden een kijkje in een
viertal in aanbouw zijnde gasloze woningen aan de Prof. Lorentzstraat. ‘Hoewel de woningen
nog in de ruwbouwfase verkeren, kregen bezoekers tijdens de kijkdag een goede indruk van de
indeling van de woningen, vóórdat ze er eventueel op kunnen reageren,’ aldus Verhuisadviseur
Patricia Spaansen van Wooncompagnie. Woningzoekenden kunnen tot uiterlijk woensdag 5
december 2018 op de betreffende woningen reageren.
Bijzonder project
Tijdens de druk bezochte Ruwbouw Kijkdag waren onder meer de aannemer en vertegenwoordigers
van Wooncompagnie aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. ‘Dit project is in
meerdere opzichten bijzonder,’ stelt Patricia Spaansen. ‘In de eerste plaats worden alle woningen
gasloos en dus zeer duurzaam. Daarnaast kunnen de bewoners binnen dit project zelf bepalen hoe de
woning wordt opgeleverd. Zo bieden wij voor de keuken, wanden en tuin een aantal standaard
keuzeopties.’
Huurders ontzorgen
‘Met het aanbieden van deze keuzemogelijkheden willen we huurders ontzorgen, tegen een
bijbehorende meerprijs,’ vervolgt Patricia Spaansen. ‘Gezien het feit dat betaalbaarheid ook binnen dit
project voorop staat, hebben we er alles aan gedaan de kosten zo laag mogelijk te houden.’
Op drie locaties
De 54 gasloze sociale huurwoningen verrijzen op drie locaties: de Prof. Lorentzstraat, Kanaalweg en
Dr. Lovinkstraat. De plannen maken deel uit van de laatste fase van de herstructurering van
Middenmeer. Naar verwachting wordt de laatste woning rond de Bouwvak van 2019 opgeleverd. De
woningen worden door middel van een ventilatiewarmtepomp die warmte uit de retourventilatielucht
hergebruikt en elektrisch wordt gevoed. Wooncompagnie ziet de realisatie van de gasloze woningen
vooral als ‘een investering van maatschappelijk belang.’
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