
  
Interessebijeenkomst 
Nieuwbouw Prins 
Hendrikstraat /Jolinkstraat 
  
  7 maart 2017 



Uitgangspunten 



Wat willen we bouwen? 

 Ca. 70 appartementen 

 90% 3-kamerappartementen 

 10% ruime 2-kamerappartementen 

 Gelijkvloers 

 Rolstoeldoor- en toegankelijk; 

levensloopbestendig 



De gebouwen 

Toelichting 

• Twee gebouwen, één gebouw aan de Prins Hendrikstraat en één aan de 

Jolinkstraat. 

• Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen (begane grond, 1e en 2e verdieping). 

• Alle gebouwen krijgen een lift. 

• De woningen worden goed geïsoleerd, zodat de energiekosten lager zijn. 

• Tuin aan de achterzijde. Dit kan een collectieve tuin zijn of privé-tuinen worden. 

• Parkeergelegenheid is op de huidige parkeerplaatsen langs de straat en een nieuw 

parkeerterrein aan de achterzijde. 



De uitstraling 

Uitgangspunten: 

 3 bouwlagen 

 Passen in Hoek van Holland 

 

Toelichting 

Het uiterlijk van het gebouw staat nog niet vast. WVH wil hierover graag in gesprek met 

omwonenden en belangstellenden. De eerste schetsontwerpen op de volgende dia’s 

geven de sfeer aan en zijn nog niet definitief.  

 

Behalve dat we omwonenden en belangstellenden om hun mening vragen, moeten ook de 

gemeente en welstand een oordeel geven over het uiterlijk van de nieuwbouw.  









De appartementen 

Uitgangspunten: 

 Ca. 70 appartementen 

 Toelichting 

WVH wil graag met belangstellenden in gesprek over de woningindeling. Een aantal 

uitgangspunten staat vast, zoals het oppervlak van een woning en dat de woningen altijd 

zo ingedeeld moeten zijn dat ze rolstoel door- en toegankelijk zijn.  

 

Kenmerken van de 3-kamerappartementen: 

- Oppervlakte: tussen 75 en 80 m² 

- 2 slaapkamers, woonkamer, keuken, badkamer, apart toilet, bergruimte 

 

Kenmerken van de 2-kamerappartementen: 

- Oppervlakte: 60 en 65 m² 

- 1 slaapkamer, woonkamer, keuken, badkamer, apart toilet, bergruimte en 1 extra kleine 

ruimte met raam 

 

Voor de indeling staan op de volgende dia’s een aantal voorbeelden. In de eerstvolgende 

werksessie op 28 maart gaan we met de aanwezigen de woningplattegronden bespreken. 



3-kamerappartement (1) 



3-kamerappartement (2) 



3-kamerappartement (3) 



2-kamerappartement (1) 



2-kamer 
appartement 
(2) 



Vervolgstappen 

 Met u samen verder het ontwerp ontwikkelen 

 Bestemmingsplan wijzigen 

 Bouwer zoeken 

 Technisch uitwerken 

 Vergunning aanvragen 

 Voorbereiden om te kunnen bouwen 

Toelichting 

 

WVH wil graag rond de jaarwisseling starten met de bouwwerkzaamheden. 
 



Huurprijzen 

 We zetten ons in voor betaalbare woningen 

 Huurprijzen bewust onder huurtoeslaggrens 

 Verschillende huurprijzen 

 Toewijzing aan mensen in diverse 

inkomensgroepen 



Huurprijzen 

 Huurprijs 2-kamerappartementen: < € 592* 

 

 Basishuurprijs 3-kamerappartementen: € 635* 

 

 30% 3-kamerappartementen lagere huurprijs 

 20% 3-kamerappartementen hogere huurprijs 

 

* Prijspeil 2017 

 



Toewijzing 3-kamerappartementen 

 30% 

 

 

 50% 

 

► 1 pers. t/m € 22.200  

► 2 pers. t/m € 30.150 (€ 30.175) 

 

► 1 pers. € 22.200  t/m  € 36.165   

► 2 pers. € 30.150  t/m  € 36.165 

 

 

 

 

Toelichting 

WVH kiest ervoor om de nieuwe appartementen te verhuren aan mensen van 55 jaar 

en ouder. 

 

WVH streeft ernaar dat mensen uit verschillende inkomensgroepen een appartement 

in de nieuwbouw kunnen gaan huren.  



Toewijzing 3-kamerappartementen 

 

 10% 

 

 

 10% 

 

 

► € 36.165 t/m € 40.349  

 

 

► € 36.165 en hoger 

 

 

 



Toewijzing 2-kamerappartementen 

 1 pers. t/m € 22.200  

 2 pers. t/m € 30.150 (€ 30.175) 

 

 

 

 

 



Toewijzing algemeen 

 Streven: 100% toewijzing aan inwoners 

Hoek van Holland  

 Voorwaarde: voldoende vraag 

 Inschrijving bij WoonnetRijnmond vereist 

 

Toelichting 

WVH bouwt deze woningen in eerste instantie voor inwoners van Hoek van Holland. 

Om voor een appartement  in de nieuwbouw in aanmerking te komen, is het wel een 

vereiste dat u ingeschreven staat bij WoonnetRijnmond.  

 



Wooncoach 

 U woont in een eengezinswoning van WVH 

 U bent 55 jaar of ouder 

 Uw inkomen is maximaal € 36.175 

 U bent ingeschreven bij WoonnetRijnmond 

Toelichting 

Als u aan deze voorwaarden voldoet dan is het mogelijk om in aanmerking te komen 

voor het Wooncoach project. Via de Wooncoach is het mogelijk om voorrang te krijgen 

bij de toewijzing. 

 

Niet alle appartementen worden toegewezen via de Wooncoach dus iedereen maakt 

een kans, ook als u bijvoorbeeld uit een koopwoning  of een huurwoning van een 

andere verhuurder komt.  
 

Ook zal  er gebruik worden gemaakt van de 10% regeling voor mensen met  inkomen boven  

€ 36.175 



Meer informatie 

 Heeft u vragen of wilt u meer informatie over 

bijvoorbeeld de Wooncoach of de 

mogelijkheden in uw persoonlijke situatie/met 

uw inkomen? 

 Neem u dan contact op met afdeling Wonen 

– verhuur@wbv-hvh.nl 

– (0174) 38 99 40 (maandag tot en met vrijdag van 

08.30 – 12.30 uur) 
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