
 

 

 

 

 

 

 

 

18 woningen 

16 huur & 2 koop 

 

 

Start juli 2019 

Oplevering 

± april 2020 

 

 

Energiezuinig 

Gasloos 

 

 

Huurprijzen 

€ 550 - € 620 

 

 

Voorrang inwoners 

Gelders Eiland 

NIEUWBOUW HERWEN  
 

In opdracht van Vryleve start Klomps Bouwbedrijf in juli 2019 

met de nieuwbouw in Herwen. Aan het Kosterijpad worden 5 

gelijkvloerse woningen gebouwd. Deze woningen hebben 

een slaapkamer en badkamer beneden. Een 9-tal 

vergelijkbare woningen verschijnt aan de Antoniusstraat. Van 

de 4 eengezinswoningen aan de Berkhaag worden er 2 

verkocht door Klomps Bouwbedrijf. De andere 2 worden 

verhuurd.  Deze woningen hebben 2 slaapkamers en een 

badkamer boven.  

 

 

ENERGIEZUINIG 
 

Vanwege goede isolatiemaatregelen is de woning 

energiezuinig. De woningen zijn voorzien van een 

warmtepomp en vloerverwarming. Op het dak van de 

woningen aan de Antoniusstraat komen zonnepanelen, 

waardoor een deel van de benodigde elektriciteit opgewekt 

wordt. In de woning komt geen gasaansluiting. Hierdoor kunt 

u niet op gas koken. U kunt wel elektrisch koken.  

 

 

PLANNING 
 

Klomps Bouwbedrijf start in juli 2019 met het inrichten van de 

bouwplaats en de graafwerkzaamheden. De locatie 

Kosterijpad is als eerste aan de beurt. Kort daarna of 

tegelijkertijd de Berkhaag en Antoniusstraat. De eerste 

woningen (aan Kosterijpad) zijn rond april 2020 klaar. Kort 

daarna volgen de andere woningen.  

De werktijden van de bouwvakkers zijn van ± 7.00 – 16.30 uur. 

Tijdens de bouwperiode kan de buurt hinder ondervinden 

van het bouwverkeer. Zoals vrachtwagens en 

graafmachines. Af en toe is een wegafzetting nodig. Voor 

vragen of opmerkingen tijdens de bouw kunt u terecht bij de 

uitvoerder op de bouw. 

 



 

HUURPRIJZEN 
  

Gelijkvloerse woning, tussen (groen)  

Gelijkvloerse woning, hoek (rood)      

Grote gelijkvloerse woning, hoek (geel) 

Eengezinswoning, tussen (blauw)  

Eengezinswoning, hoek (paars)  

€ 550,00 

€ 560,00 

€ 580,00 

€ 610,00 

€ 620,00 

 

  

   

   

TOEWIJZING HUURWONINGEN  
 

 

 

0314 543 741 

info@vryleve.nl 

www.vryleve.nl  

Halve Maan 18 

Lobith 

 

In september of oktober worden de woningen geadverteerd 

op de website van Vryleve: www.vryleve.nl. Hier kunt u zich 

ook inschrijven als woningzoekende. Na inschrijving kunt u 

reageren op ons woningaanbod.  

 

Voor de nieuwbouw gelden de volgende voorwaarden: 

 Jaarlijks huishoudinkomen is maximaal € 38.035,00 

 14 woningen worden aangeboden aan degenen met 

de langste meettijd. 

 2 woningen worden via loting aangeboden.  

 Inwoners van het Gelders Eiland hebben voorrang 

(zowel bij toewijzing o.b.v. meettijd als bij loting). 

 

 

 

  

 

 

 

 

0315 657000 

info@klomps.nl 

www.klomps.nl 

Meniststraat 2                                      

Dinxperlo 



 


