
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021

Welkom bij deze nieuwsbrief van het project Tuinbuurt Vrijlandt in Rotterdam.
Graag houden we je via deze weg op de hoogte van belangrijke
ontwikkelingen van deze bijzondere en groene stadswijk in Rotterdam. We
realiseren hier de komende jaren 290 woningen, waarvan 190 koopwoningen,
50 sociale huurwoningen voor gezinnen en 50 voor senioren. Allemaal geheel
in tuindorpstijl.

Actuele ontwikkelingen Tuinbuurt Vrijlandt

Momenteel worden alle voorbereidingen door de aannemer getroffen om te
kunnen starten met de bouw. Op 22 december 2021 zal met het slaan van de
eerste feestelijke paal het officiële startsein gegeven worden voor de bouw
van 100 sociale huurwoningen van woningcorporatie Havensteder in het plan
tuinbuurt Vrijlandt te Rotterdam. Aansluitend zullen 129 koopwoningen van
fase 1 worden gerealiseerd.

Voor de kopers van Tuinbuurt Vrijlandt wordt een livestream bijeenkomst
georganiseerd waarbij kopers het slaan van de eerste paal op de locatie vanuit
huis kunnen volgen en vieren. Een uitnodiging met de nodige praktische informatie
(zoals de link naar het evenement en de datum en tijd) volgt nog.

Omgevingsvergunningen

De omgevingsvergunningen van de koopwoningen van fase 1 zijn onherroepelijk
geworden. Dit is goed nieuws. De voorbereidingen voor de aanvang van de bouw
worden getroffen, zodat de bouw van de 129 koopwoningen medio 2022 kan
starten.

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar

In deelplan Granpré Molière zijn nog een aantal B1-woningen beschikbaar. Deze
duurzame geschakelde woningen zijn allemaal standaard voorzien van een eigen
parkeerplaats, zonnepanelen en worden met een complete badkamer en tegelwerk
opgeleverd. Daarnaast zijn de mogelijkheden eindeloos om deze klassieke jaren
30-stijl woningen naar eigen smaak in te delen. Kom thuis in een extra grote
woonkamer door de optionele uitbouw. En met de openslaande deuren geniet je
van een grootst mogelijke doorgang naar je groene tuin. Ideaal voor tuinfeestjes!
Liever een tweede badkamer op zolder en/of een dakkapel voor nog meer ruimte
of een luxe Bruynzeel keuken? Ook dat is mogelijk.

Door toepassing van een hoogwaardige isolatie, balansventilatie met warmte-
terug-winning en zonnepanelen op de daken levert dit een aanzienlijke besparing
op in de energielasten. Dankzij deze duurzaamheid verkrijgen de woningen
Groencertificaten waardoor een aantrekkelijke groenhypotheek kan worden
afgesloten.

Financiële check Rabobank

Rabobank helpt kandidaat kopers om binnen 24 uur de financiële mogelijkheden te
bekijken. Wil je snel gebeld worden door een financieel adviseur Nieuwbouw, klik
dan hier: Bel me terug Tuinbuurt Vrijlandt (rabobank.nl) 
Wil je alvast zelf je financiële mogelijkheden bekijken klik dan hier: Hypotheek -
Passend bij jouw situatie - Rabobank

Kijk voor meer informatie over de nog beschikbare woningen en financieel advies
op www.tuinbuurtvrijlandt.nl

Wooncoach Annemiek Vermeer van Ballast
Nedam West stelt zich voor

Wat doe je precies als wooncoach?

Ik begeleid kopers met de wensen op het gebied van
meer- en minderwerk van de aangekochte
nieuwbouwwoning. Kopers willen toch graag hun
woning zo persoonlijk mogelijk maken en ik help hen
daar graag bij. Je kunt mij zien als de tussenpersoon
tussen de kopers, de aannemer, de installateurs en de
showrooms. Ik probeer alles zo goed mogelijk te laten
verlopen tot en met de oplevering van het huis.

Hoe kunnen bewoners met je in contact komen?

De kopers ontvangen vanaf week 48 alle inloggegevens en een uitnodiging met de
toelichting voor Home DNA, dat is het digitale woningdossier. Hierna volgen ook de
uitnodigingen voor de showrooms, zodat mensen alles zoals de tegels, sanitair en
(Bruynzeel) keuken zelf kunnen gaan uitzoeken. De uitnodigingen gaan op
volgorde van de bouwplanning. In dit dossier vind je ook de uitgebreide
woonwensenlijst, hierin kunnen de kopers al hun wensen aangeven. Ik plan met
alle kopers een fysiek of online gesprek zodat we alles samen kunnen doornemen.
Alle communicatie tussen de kopers en mij verloopt via dit dossier, zo gaat er geen
informatie verloren en weten we elkaar altijd te vinden.

Heb je nog een tip voor de kopers van Tuinbuurt Vrijlandt?

Ik zou kopers willen adviseren om alle wensen voor de nieuwe woning voor het
gesprek goed voor zichzelf in kaart te brengen. In korte tijd moeten er veel keuzes
worden gemaakt, ook al wordt je huis pas over ongeveer anderhalf jaar
opgeleverd. Voor de uitbouwen wordt de fundering al vroegtijdig besteld.
Leidingwerk en elektra wordt al meegenomen in de fabriek, dus dan is het van
belang goed te weten waar je wat wilt hebben. Ik heb daar veel ervaring in en kan
alle kopers daar goed bij helpen. En ik zou zeggen geniet er ook vooral van. Het is
natuurlijk een erg leuke fase om alles voor je nieuwe woning te gaan uitzoeken!

Eerste kopers deelplan Granpré Molière stellen zich voor  

Dit zijn Vincent, van oorsprong Canadees, en Mathilda uit Groningen. Vincent
heeft als vliegtuig ingenieur altijd veel gereisd, inmiddels werkt hij als
business analist bij een bank in Den Haag. Zijn hobby is ijshockey, een
belangrijk souvenir van zijn Canadese roots. Ook houdt hij erg van reizen.
Zijn vriendin Mathilda is docent Business Engels op de Hogeschool van
Rotterdam. Mathilda heeft ook veel gereisd, ook naar Canada, al hebben ze
elkaar daar niet ontmoet. In haar vrije tijd doet ze graag aan stand up
comedian, al heeft dit door corona lang stil gelegen. In haar vrije tijd laat ze
graag mensen lachen door haar improvisatie comedy optredens. Ze is dan
ook wekelijks te vinden op het podium. 

Waarom hebben jullie gekozen voor Tuinbuurt Vrijlandt?

Vincent: “We zochten naar een wijk waar wij allebei onze toekomst voor ons zien.
Ook vinden we het belangrijk om niet in de drukte te wonen, maar dat we wel de
drukte kunnen opzoeken wanneer we dat willen. We hebben het geluk gehad dat
onze woning is toegewezen naar onze voorkeur: de torenwoning. Veel ruimte, licht
en een grote tuin. Het voelt echt als een lot uit de loterij”. 

Mathilda: “Op ons komt Tuinbuurt Vrijlandt over als een leuke community waar we
met andere gezinnen samen kunnen genieten van de gemeenschappelijk ruimtes
of in de kassen groentes kunnen uitwisselen. We hebben nu nog geen kinderen,
maar wie weet wel in de toekomst en dan is Tuinbuurt Vrijlandt echt een zeer
kindvriendeiljke plek om kinderen op te laten groeien. Onze duurzame woning met
zonnepanelen en een laadpunt voor electrische auto's is voor ons erg belangrijk.
De buurtkas is echt een bonus. We houden erg van wandelen en van de natuur en
daarom kijken we al uit naar een wandeling in en om Tuinbuurt Vrijlandt.

Wat vinden jullie van de locatie/omgeving? 

Vincent vertelt dat ze nu nog niet samenwonen. Hij woont nog in Leiden en
Mathilda in Zoetermeer, maar vanwege de werklocaties en de internationale allure
van Rotterdam willen ze wel heel graag in Rotterdam gaan wonen. Mathilde: “We
houden allebei van goede restaurants en we zijn erg internationaal ingesteld. Maar
tegelijkertijd heeft Tuinbuurt Vrijlandt iets van het buitenaf wonen. Die combinatie
sprak ons erg aan. We zijn hier nog niet heel erg bekend, maar we hebben wel een
goede eerste indruk van de omgeving”.

Hoe zien jullie het wonen straks en in de verdere toekomst in tuinbuurt
Vrijlandt?

Vincent: “We hebben straks een flinke tuin op de zon en daar kijken we erg naar
uit. We willen graag een overkapping met een vuurkorfje gaan maken. Ik houd van
buitenactiviteiten. Ik ben dat ook gewend vanuit mijn jeugd in Canada. Ik kijk
ernaar uit om tijdens Halloween een competitie in de buurtkas te houden wie de
grootste pompoen heeft geteeld.” Mathilda: “Het lijkt ons leuk als we met
buurtgenoten goed contact hebben en er met elkaar een fijne wijk van kunnen
maken”. Vincent: “Het is dan wel handig als ik ook goed Nederlands leer praten.
Misschien is er al een buurman die mij hierbij kan helpen?”

Projectplanning en realisatie

In oktober 2020 is gestart met het bouwrijp maken van de grond
medio 2021 start de verkoop van de koopwoningen
Eind 2021 wordt gestart met de bouw van de 100 sociale huurwoningen

Aanmelden nieuwsbrief 
Om op de hoogte blijven van de belangrijke ontwikkelingen van het project,
meld je dan aan voor de nieuwsbrief via: www.tuinbuurtvrijlandt.nl

Geen interesse meer in het project? U kunt zich hier uitschrijven.

https://forms.rabobank.nl/zuidholland/belmeterugTuinbuurtVrijlandt/modules/product/onlineForms/homepage/default/index.aspx?ItemId=69727&OriginalItemId=69726
https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek#intcamp=pa-homepage-hypotheek&inttype=tegel-hypotheek&intsource=particulieren
http://www.tuinbuurtvrijlandt.nl/
http://www.tuinbuurtvrijlandt.nl/
https://account.tuinbuurtvrijlandt.nl/afmelden/?m=de450d99fdcd819dc34f9ee007ac77f4&u=d9e669931a54ef54c2e593d45c06cdc0

