INSCHRIJFFORMULIER

PROJECT
COEHOORNHOF

CPO NEDERASSELT

Meld je nu aan. Vul onderstaand formulier in en stuur het op naar
SamenBouwen, Hoogschaijksestraat 11a, 5374 EC in Schaijk. Of maak een
fotootje en mail naar franksteenhuis@samenbouwen.nu.
Naam of namen

___________________________________

Adres

___________________________________

Postcode en woonplaats

___________________________________

Geboortedatum

___________________________________

Telefoonnummer

___________________________________

E-mailadres

___________________________________

Gewenst woningtype
[ ] Vrijstaand
[ ] Twee-onder-één-kap
[ ] Hoekwoning
[ ] Tussenwoning
[ ] Patiowoning

Heb je een bestaande koopwoning?
[ ] Ja
[ ] Nee

Ben je op zoek naar een koop- of huurwoning?
[ ] Koop
[ ] Huur
Datum:
Handtekening:

___________________________________
___________________________________

Belangstelling of vragen? Neem dan nu contact op!
SamenBouwen
Hoogschaijksestraat 11a
5374 EC SCHAIJK
0486-464722
franksteenhuis@samenbouwen.nu
www.samenbouwen.nu

Op locatie Coehoornhof is ruimte voor de realisatie van 20 nieuwe huizen.
Dorpsraad Nederasselt en de gemeente Heumen zijn in overleg over hoe
hier het beste invulling aan gegeven kan worden. Het bestemmingsplan is
flexibel vormgegeven, zodat de woonwensen van belangstellenden alle ruimte
krijgen. Er is plek voor starterswoningen, tweekappers en vrijstaande huizen.
Daarnaast is zowel huur als koop mogelijk.
Inmiddels is er een CPO-vereniging opgericht om de individuele woonwensen
verder uit te werken. Deze groep treedt op als projectontwikkelaar en heeft
daardoor veel inspraak in het proces en het ontwerp van de woningen. Onlangs
heeft de provincie Gelderland een subsidie toegekend voor professionele
begeleiding van het voortraject en het opstellen van een projectplan.
Interesse?
Wil jij ook wonen op een mooie plek in Nederasselt? Er is in het project nog
voldoende ruimte voor nieuwe inschrijvingen. Meld je daarvoor aan als lid van
de CPO-vereniging. Dit kan door het inschrijfformulier op de achterzijde in te
vullen en op te sturen naar SamenBouwen. Of ga naar www.samenbouwen.nu
voor meer informatie.

Voordelen CPO

Het voordeel van een CPO-project is dat de deelnemers volledige
inspraak hebben in het ontwerp van hun woning. Er zijn veel
mogelijkheden en in overleg is bijna alles mogelijk. Omdat je met
de CPO-vereniging zelf opdrachtgever bent, maak je eerst een
ontwerp voor je nieuwe huis. Op basis daarvan wordt de prijs
bepaald. Niet andersom.
Omdat je het proces met je toekomstige buren doorloopt,
ontstaat er direct een goede band. Dat is goed voor de sociale
binding in je nieuwe buurt. Een ander voordeel van samen
optrekken is dat je een betere onderhandelingspositie
hebt naar leveranciers en aannemers. Hierdoor kun je de
bouw- en ontwikkelingskosten drukken.

Nieuwbouw versus bestaande huizen

SamenBouwen

CPO-vereniging Nederasselt wordt begeleid door SamenBouwen uit Schaijk, een jonge
en dynamische onderneming met veel kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke
ordening, bouwkunde en project- en procesbegeleiding. Het bedrijf is niet onbekend
in de gemeente Heumen. Eerder rondde het met succes al een CPO-project af in
Overasselt. Aan de Kleine Klaver is een rij van tien woningen neergezet.

Nederasselt

Coehoornhof wordt ondersteund door Dorpsraad Nederasselt. Ook gemeente Heumen
verleent alle medewerking. Als er op het bestemmingsplan geen zienswijzen worden
ingediend, kan in het voorjaar met de toewijzing van de kavels worden begonnen. Het
is dus nu de tijd voor mensen met woonwensen zich te melden. Dit is dé kans om in
het dorp nieuwe huizen te realiseren en een goede manier om de leefbaarheid voor de
toekomst veilig te stellen.

De afbeeldingen in deze folder zijn schetsen ter illustratie om de mogelijkheden weer te geven.
Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Het definitieve ontwerp wordt in samenspraak
met de kopers van de woningen gemaakt.

Bij een CPO-project betaal je de kostprijs van je woning omdat je zelf de markt op
gaat en dus niet de verkoopprijs. Tevens zijn de nieuwbouwhuizen vrij op naam (VON),
waardoor je geen extra kosten betaalt. Bij een bestaande woning zit je nog met 6%
kosten koper (k.k.). Dat staat nog los van de investering die je moet doen om een
gedateerd huis te upgraden.
Ook op de energiekosten kun je met
een nieuwbouwwoning fors besparen.
Door de strenge normen liggen de
lasten op dit vlak een stuk lager.
Vanwege het gebruik van duurzame
materialen hoef je ook weinig
onderhoud te plegen. De maandelijks
terugkerende kosten kun je dus flink
drukken. De woonlasten zijn bij een
nieuwbouwwoning aantoonbaar lager.

