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Beste bewoner, 

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de oplevering van de woningen aan de 

Oudegeinlaan en de sloop aan de Linschotensingel 

 

Oplevering Oudegeinlaan 

In september 2020 levert bouwbedrijf van Dillen levert alle 31 woningen aan de 

Oudegeinlaan op. Dit gebeurt in de volgorde bouwdeel A, C, D & E (bekijk de 

illustratie op de andere pagina voor de volgorde). 

 

In december volgt de oplevering van blok B met de “Beneden Boven” 

woningen.  

 

Zolang uw nieuwe woning nog niet is opgeleverd, kunt u natuurlijk in uw 

huidige woning aan de Linschotensingel of Vronestein blijven wonen. Wij 

houden u op de hoogte van de exacte opleverdata. U heeft ná de oplevering 

van uw nieuwe woning 4 weken de tijd om te verhuizen. 

 

Bezichtiging van de modelwoning 

Op woensdag 15 juli organiseert Van Dillen de bezichtiging van drie 

modelwoningen. Tijdens deze bezichtiging kunt u uw gordijnen en 

vloerbedekking inmeten. Oudegeinlaan nummer 1, 2 en 3 zijn hiervoor 

geopend van 13:00 uur tot 16:00 uur. 

De bezichtigingen vinden plaats volgens de RIVM richtlijnen. 

 

Buitengebied 

Er komt een stoep voor de woningen en de weg wordt gefatsoeneerd. De 

definitieve inrichting van het 

buitengebied vindt plaats nadat de 

riolering is vervangen. Wij informeren u 

hier nog over. 

 

Elektrisch koken en warmtepomp 

De nieuwe woningen hebben geen 

gasaansluiting in de keuken. Dat 

betekent dat u gas-loos gaat koken. 

Laat u goed informeren voor u een 

elektrisch fornuis koopt. 
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U heeft hiervoor een Perilex aansluiting van 3 x 25 ampère, maximaal 17 kVA 

aansluiting in de meterkast. 

 

De woning wordt verwarmd met een elektrische warmtepomp. De begane 

grond heeft vloerverwarming, de ruimten op de verdieping hebben 

convectoren. Alle woningen krijgen zonnepanelen. Voor u naar uw 

gerenoveerde woning verhuist, krijgt u informatie over het gebruik en 

onderhoud van de energiezuinige installatie. 

 

Huurprijzen 

De huurprijzen voor de woningen aan de Oudegeinlaan zijn definitief 

vastgesteld op € 619. Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op 

huurtoeslag of huurgewenning. 

 

Ontwikkelingen Linschotensingel 

De start van de sloop van de woningen aan de Linschotensingel en 

Vronesteinlaan start in januari of februari 2021. 

 

Speciaal voor de grotere gezinnen (7 of meer persoonshuishoudens) gaat 

Portaal hier tien 5-kamer woningen bouwen. De meeste aan de kopzijde van 

de Linschotensingel. 

 

De grote gezinnen, ingeschreven met actuele gezinssamenstelling, komen 

voor deze woningen in aanmerking. Zorg er daarom voor dat uw informatie in 

woningnet actueel is. 

 

 

 


