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OOSTENDE-STENE : STEENSE DIJK

Beste Kandidaat-koper,
U staat reeds geruime tijd ingeschreven op één of meerdere van onze
wachtlijsten.
WoonWel heeft op vandaag tal van projecten op stapel staan voor
zowel appartementen als woningen en dit in de ruime regio.
Met deze krant willen we u nog beter informeren over de stand van
zaken, alsook een zicht geven op onze toekomstplannen.
Zo zijn we in Stene (Oostende) gestart met de bouw van onze eerste
BEN-woningen (bijna energie neutrale woningen) en zullen we langs
de Zilverlaan een vernieuwend concept van koopwoningen lanceren
(zie pg.11) Samen met de private partner Condor-red zal hier een
heus polderpark worden ontwikkeld. Wonen aan het water, in het
groen en op wandelafstand van Stene-Dorp.
Met onze nieuwe projecten in de andere steden en gemeenten zetten
we vooral in op een groene en autoluwe omgeving waar kinderen de
vrijheid krijgen om ongehinderd en veilig op te groeien.
Kent u nog mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning?
Breng ze met deze krant op de hoogte van onze nieuwe projecten!
Tijdig inschrijven is de boodschap!
Ik wens u alvast veel leesplezier en hoop u binnenkort te ontmoeten
bij de verkoop van één van onze woningen of appartementen.
Evi Jordens
Directeur

OOSTENDE-STENE : BAANHOF I

OOSTENDE-CENTRUM : PROJECT 'JONSEN'

Om een sociale woning aan te kopen dient u aan
bepaalde inkomsten- en eigendomsvoorwaarden te
voldoen én ingeschreven te zijn in onze
wachtregisters van desbetreffende gemeenten.
Meer info over de aankoopvoorwaarden vindt u op de
achterzijde van deze krant.

OOSTENDE-STENE: ZILVERLAAN

Bekijk het aanbod van WOONWEL
in deze WOONKRANT binnenin.
OOSTENDE-CENTRUM : BLAUWKASTEELSTRAAT/
NIEUWLANDSTRAAT

v.u. WoonWel cv, Stuiverstraat 401, 8400 OOSTENDE. Niets uit deze uitgave mag op welke manier dan ook, overgenomen of gekopiëerd worden zonder schriftelijke toelating
van de uitgever.

OOSTENDE Centrum

De site is gelegen nabij het centrum van Oostende. Met zijn
verschillende handelszaken, openbaar vervoer en een vlotte
verbinding naar de snelweg is dit de ideale ligging.

BLAUWKASTEELSTRAAT/NIEUWLANDSTRAAT

Het project combineert stadsvernieuwende architectuur met een
groot wooncomfort aan zeer betaalbare prijzen.

Alle hedendaags comfort wordt verzekerd en daarnaast wordt er
grote aandacht besteed aan thermische en akoestische isolatie voor
de ideale woonbeleving.
Het project omvat 15 woningen met 3 slaapkamers waarvan er 8
een garage hebben en 7 een carport. Elke woning heeft ook een
private tuin met berging.

De verkeersluwe openbare ruimte in het binnengebied met extra
groen en speelruimte voor kinderen zorgt ervoor dat deze wijk het
beste van beide biedt: centraal gelegen maar toch met voldoende
buitenruimte, zowel gemeenschappelijk als privaat.

Daarnaast zijn er op de hoek van de Blauwkasteelstraat en de
Nieuwlandstraat 2 appartementen met 3 slaapkamers en 1
appartement met 2 slaapkamers te koop. Allemaal hebben ze hun
eigen private parkeerplaats.

VERKOOP IN 2019!

15 stadswoningen
met tuin én garage

3 appartementen!
2 app. met 3 slk
1 app. met 2 slk

Architectenbureau Felix & Partners
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OOSTENDE Stene

Nabij hartje Stene dorp en grenzend aan
de groene oase van sportpark De
Schorre ligt het bouwproject Steense
dijk.
WoonWel realiseert hier 7 nieuwe
koopwoningen die jouw doen
ontsnappen aan de gezellige drukte van
het nabijgelegen centrum van Oostende.
Ondanks de rustige locatie is het
winkelcentrum langs de
Torhoutsesteenweg, het centrum van
Oostende en de A10 zeer nabij en vlot
bereikbaar.

STEENSE DIJK

De woningen beschikken over drie
slaapkamers, een open keuken en
leefruimte, met aansluitend een private
tuin. Nabij de woningen, in de
gemeenschappelijke binnenruimte, is
een parkeerhaven voorzien, die
voldoende plaats biedt voor alle
bewoners.

BEN-woningen :
Bijna Energie
Neutrale - woningen
De combinatie van een warmtepomp, zonnepanelen en
de hoogste standaarden inzake isolatie en ventilatie
zorgen voor een heel energiezuinig geheel. Dit ingenieus
systeem met vloerverwarming op het gelijkvloers en
verdiep biedt niet enkel een aangename warmtediffusie
in de winter, maar ook de mogelijkheid tot koeling op
hete zomerdagen.

VERKOOP IN 2019!
7 woningen met 3 slaapkamers
én private tuin te Stene

ampe.trybou architecten
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OOSTENDE Stene - Baanhof I
27 ééngezinswoningen met
3 slaapkamers en private tuin

DE VERKOOP START DIT JAAR!

nivo 0

Het project is gelegen in de meest groene
verkaveling van Oostende.
Een derde van de aanpalende verkaveling
werd ingevuld als groene long met integratie
van diverse voormalige kreken. Ook in dit
project werd er zorgvuldig gekeken om een
maximaal aan groen te realiseren.

nivo 1

De woningen zijn zo gesitueerd dat er
telkens een cluster van 3 woningen ontstaat
waardoor je een open gevoel krijgt, elke
woning heeft zijn eigen privé tuin die
rechtstreeks toegankelijk is alsook een eigen
carport.

ampe.trybou architecten
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OOSTENDE - Centrum

LIJNDRAAIERSTRAAT

Bouwen van 25
koopappartementen + 1 kantoor

Wonen in Oostende heeft zo zijn voordelen.
Dit centraal gelegen project biedt u rustig wonen in een groene omgeving. Alles ligt op wandelafstand.
De winkelstraten scholen, culturele centra, enz.. Er is een vlotte toegankelijkheid tot het station en het
openbaar vervoer. Moet je toch met de wagen? Oostende is uitstekend gelegen met een vlotte
verbinding naar de snelweg.

Project 'Jonsen'
De appartementen worden voorzien
van de laatste nieuwe technieken en
voldoen aan alle normen zowel
akoestisch als thermisch. Dit
gekoppeld aan de ligging dicht bij
het Maria Hendrika park maakt dat
u tenvolle kunt genieten van de rust.

Het project omvat 25
appartementen met 2 slaapkamers
met privé terras. Elk appartement
heeft ook een kelderberging en er is
een grote gemeenschappelijke
ietsenstalling.

De Smet Vermeulen Architecten
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OOSTENDE centrum
Als u aan de voorwaarden voldoet, schrijft de SHM u in het
inschrijvingsregister in.

TE KOOP in Res. Herenhuys - Filip van Maestrichtplein!
Koop 1

De voorwaarden zijn:
•
•
•

Koop 2

Amsterdamstraat 66/01.03 :

Amsterdamstraat 66/02.03 :

€ 197.438,40 (incl. BTW)

€ 197.524,80 (incl. BTW)

u bent 18 jaar of ouder
uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
u heeft geen eigendom (op referentiedatum geen
woning of bouwgrond volledig of deels in volle
eigendom of 100% in vruchtgebruik . Dit geldt ook
voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor
de sociale koopwoning)

ampe.trybou architecten

LAATSTE 3 APPARTEMENTEN TE KOOP!
TE KOOP in Res. Passage - Torhoutsesteenweg!

Koop 3
Torhoutsesteenweg
252/01.02 :

€ 206.870,73
(incl. BTW)
LENEN?
Vb. van een leningssimulatie voor een koppel met een
belastbaar inkomen van €45.000 en 2 kinderen ten laste.

• € 206.870,73 lenen op 25 jaar
• Intrestvoet : 2%
Mensualiteit: € 875,06

Architectenbureau Felix & Partners

Opgelet: het resultaat is louter indicatief, WoonWel
verbindt zich hiermee tot niets.
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OOSTENDE Stene - Baanhof II

START WERKEN : Juni '19!

Architectenbureau Felix & Partners

Project
'BAANHOF II'
33
koopwoningen

Indeling van de woning :

Dit uniek project is gelegen naast de
Wellington Golf te Oostende.
Hierdoor hebben de appartementen
een uitgestrekt en groen uitzicht
over de Golfcourse en renbaan.
Door zijn uitstekende ligging zit je
hier slechts 100m van het strand,

openbaar vervoer en verschillende
handelszaken.
Het project bestaat uit het nieuwe
zwembad van Oostende en 22
appartementen met 2 slaapkamers
en zongerichte terrassen.

Project
'Zwembad
Oostende'
22

koopappartementen

Design & Build procedure met Farys
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OUDENBURG - Oude Brugseweg
Project
'Oude
Brugse Weg'

De woningen bewaren een goed evenwicht tussen
private en gemeenschappelijke buitenruimte, hebben
een gunstige oriëntatie en zijn logisch ingedeeld /
gemakkelijk te bemeubelen.
De compacte opbouw zorgt voor een project dat
woonkwaliteit en energiezuinigheid combineert.

18
koopwoningen

DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN bvba

OUDENBURG - Vervlotenweg
Wonen, meer dan woningen bouwen!
"Het woningvraagstuk is actueler dan ooit.
De woningenvoorraad moet aangevuld worden en de beschikbare ruimte is schaars. De
keuzes die we maken rond het wonen moeten rekening houden met belangrijke
maatschappelijke uitdagingen zoals mobiliteit, milieu, vergrijzing, gezinsverdunning en de
betaalbaarheid van dat wonen."

Project
'Vervlotenweg'
8
koopwoningen

tomvanmieghemarchitecten
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OUDENBURG - Gaffelhoek

Architecten Groep III

Project
'Gaffelhoek'

12
koopwoningen

OUDENBURG - Zuidstraat
MAAK UW WOONDROOM WAAR!
Project
'Zuidstraat'

10
koopwoningen

Er wordt ingezet op een minimum
aan infrastructuur en een

Kent u nog mensen op zoek naar een
betaalbare woning? Breng hen met deze
krant op de hoogte!

maximum aan publieke groene
ruimte. De woningen worden in 2
rijen voorzien met daartussen een
park.

ampe.trybou architecten
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OUDENBURG ROKSEM
De projectsite ligt in het
centrum van Roksem. Bij
gebrek aan een echt 'centrum'
in Roksem impliceert deze
ontwikkeling meteen ook de

ampe.trybou architecten

Stijlvol en modern wonen kan nu
realiteit voor u worden!

GISTEL Centrum

Project
'Pastoriestraat'

opportuniteit om een centrum
-een plek- te creëren in en
voor Roksem.

7
koopwoningen

Laat u informeren over deze
projecten en maak geheel vrijblijvend
een afspraak met ons !

Project
'Centrumparking'
5
koopwoningen
Op het perceel, gelegen achter de
voormalige rijkswachtkazerne,
bouwt WoonWel.
Achteraan op dat terrein worden 5
koopwoningen gerealiseerd. met elk
hun eigen, ruim zuidgericht terras,
aansluitend op de bestaande beek.

ampe.trybou architecten
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OOSTENDE Stene - Project "Zilverlaan"
Een autovrije woonomgeving en een park voor de buurt

De woonontwikkeling kadert in een unieke
samenwerking met Condor onder begeleiding
van het Oostendse Stadsatelier, de vzw
Duinhelm en de Sociale
Huisvestingsmaatschappij WoonWel.

als de klassieke opdeling in huisvestingssectoren
(sociaal wonen, wonen met zorg en
marktconform wonen) overschrijdt, winsten
oplevert voor de bewoners én voor de buurt.

De samenwerking toont aan dat een
ontwikkelingsvisie die zowel de perceelsgrenzen

Stene

Project
'Zilverlaan'

60
koopwoningen

Unieke samenwerking tussen de Stad, de vzw Duinhelm en de Sociale Huisvestingsmaatschappij WoonWel
Bij het ontwerp werd gevraagd naar een visie op een perceelsoverschrijdend
landschapsontwerp met de volgende elementen :
•
een dreef aan de Zilverlaan
•
een groene parkzone die over de verschillende percelen heen loopt
•
een publieke doorsteek naar het achtergelegen sportpark

Daarnaast zal het project inzetten op het collectief gebruik van infrastructuur en ruimte :
•
•
•
•

ondergronds parkeren voor de bewoners
compact en geclusterd wonen
een groenruimte die ook rendeert voor de buurt
collectieve nutssystemen voor water en energievoorziening

ampe.trybou architecten
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Goed wonen, daar zorgen we samen voor !

www.woonwel.be
Inschrijvingsvoorwaarden :
Wil u nog wat informatie over onze projecten?
Wil u zich inschrijven op 1 of meerdere van onze
wachtregisters?
Wil u meer informatie over de voorwaarden met
betrekking tot een sociale lening?

Neem contact met ons op en maak een
afspraak :

Als u aan de voorwaarden voldoet, schrijft de SHM u in
het inschrijvingsregister in.
De voorwaarden zijn:
•
•
•

u bent 18 jaar of ouder
uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
u heeft geen eigendom (op referentiedatum geen
woning of bouwgrond volledig of deels in volle
eigendom of 100% in vruchtgebruik . Dit geldt ook
voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor
de sociale koopwoning)

059 33 90 50

Wist je dat ?

Kies voor een persoonlijke
begeleiding!

Als u een sociale koopwoning koopt, dan is het
maximale leningsbedrag gelijk aan de verkoopprijs van
de woning en de grond, inclusief btw, en de eventuele
kostprijs van de afwerking ervan.
Afwerking slaat op het plaatsen van vloeren in
leefruimten, tegels in de badkamer en
keukenuitrusting.

Het WoonWel-team: Evi, Pat, Jan, Claudia, Maaike, Nathalie, Evelien, Sam, Nico, Heidi en Jelle

WoonWel
Stuiverstraat 401
8400 Oostende

info@
woonwel.be
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