CPO Buiten de Veste, Steenbergen
De leden van CPO Buiten de Veste in Steenbergen ontwikkelen samen hun
woning. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, vooral voor starters. Hieronder geven
we antwoorden op de vragen die we over het CPO binnen hebben gekregen.
De locatie
Het CPO heeft de grond aan de Dwingel in fase 3 van het bestemmingsplan
buiten de Veste beschikbaar gesteld
De verkaveling
De verkaveling is opgenomen in de onderstaande tekening:

De woningtypes waarmee de gemeente uiteindelijk akkoord is gegaan zijn de
volgende:
⎯
⎯
⎯

7 rijwoningen voor starters, hiervan zijn nog 6 woningen vrij;
4 patiowoningen voor senioren, hiervan zijn nog 2 woningen vrij
1 geschakelde vrijstaande woning, geen woning meer vrij.

Wat wordt de prijs van de grond
De prijs van de grond is (excl. BTW) per vierkante meter
⎯
⎯
⎯

Voor de rijwoningen:
Voor de geschakelde woningen en de patio’s:
Voor vrijstaande woningen (niet in ons plan):

€ 275,-€ 295,-€ 320,--

Welke woningen zijn nog vrij:
Op dit moment zijn er nog 6 rijwoningen (waarvan 1 hoekwoning met garage)
en 2 patio woningen vrij.
Wat is de voorlopige planning
Vooralsnog gaan we uit van het indienen van de Omgevingsaanvraag (de
bouwvergunning) rond de zomer. Dan zouden aan het einde van het jaar de
grond definitief kunnen afnemen en een contract met de aannemer kunnen
sluiten. In de eerste helft van 2023 zouden de woningen dan opgeleverd
kunnen worden

De woningen

Belangstelling
Als je belangstelling hebt om met leden van het CPO te praten of als je nu al
overtuigd bent, dat je mee wilt doen, dan is een mail naar droomwonen.com
(egbert@droomwonen.com) of een telefoontje naar de begeleider (Egbert
Kalle, 06-26110906) de snelste manier om dat duidelijk te maken.
Uiteraard kunt je ook altijd bellen of mailen als je nog meer vragen hebt.
info@droomwonenbrabant.nl
076 205 1010
06 4252 9501

