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Geachte heer Hovens,

In uw brief dd. 30 mei 2011 stelt u - op grond van artikel 41 van het Reglement van
Orde - een vraag (of een aantal vragen) omtrent het project Haagstraat Willibrorduslaan.
Vraag 1 luidt:
Wat heeft Woningbelang uiteindelijk betaald voor deze kavels?
Het antwoord op gestelde vraag 1 is:
Het project Haagstraat - Willibrorduslaan bestaat uit een tweetal deelprojecten:
• Realisatie van 36 seniorgeschikte huurappartementen aan de Willibrorduslaan.
Deze locatie heeft Woningbelang in 2005 d.m.v. een openbare inschrijving
verworven van de gemeente voor een bedrag van € 430.000,00 k.k.; Daarnaast
heeft Woningbelang ten behoeve van de realisatie ook de naastliggende 2
percelen vm. Willibrorduslaan 94a en 94b aangekocht.
e Realisatie van 18 grondgebonden starterskoopwoningen en 6 grondgebonden
seniorenpatio's in de huursector. De kavels van deze 24 woningen zijn conform
de uitgangspunten van de Prestatieafspraken 2007 - 2010 aan Woningbelang
verkocht. Voor de starterswoningen heeft Woningbelang € 335,00/m2 excl.
BTW betaald, terwijl voor de patiowoningen € 270,-/m2 excl. BTW(= 80% van
€ 335,00/m2) is betaald.
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Vraag 2 luidt:
Wat is de prijs van de wooneenheid zoals die in dit project gaat gelden ?
Het antwoord op gestelde vraag 2 is:
® De starterswoningen worden verkocht voor een verkoopprijs van € 187.000,00
v.o.n. voor de tussenwoningen en voor 6 194.000,00 v.o.n. voor de
hoekwoningen.
Vraag 3 luidt:
In welke categorie vallen de appartementen wat betreft de huur?
Het antwoord op gestelde vraag 3 is:
De appartementen vallen in de betaalbare huur.(onderdeel sociale sector)
Vraag 4 luidt:
Hoeveel bedraagt deze huur per categorie inclusief de servicekosten?
Het antwoord op gestelde vraag 4 is:
e De 36 seniorgeschikte appartementen hebben allemaal dezelfde huurprijs en
deze bedraagt € 537,18/maand (prijspeil 1 juli 2011) exclusief servicekosten. De
servicekosten zijn op basis van een voorcalculatie voorlopig geraamd op circa
€ 50,00/maand;
« De 6 seniorgeschikte patiowoningen hebben allemaal dezelfde huurprijs en deze
bedraagt € 545,90/maand (prijspeil 1 juli 2011);
Vraag 5 luidt:
Hoeveel bedraagt de grondprijs van de wooneenheid zoals die in dit project gaat gelden
exclusief BTW?
Het antwoord op gestelde vraag 5 is:
Voor het antwoord verwijzen u naar de antwoorden bij vraag 1.
Vraag 6 luidt:
Wie gaat de aanleg van het openbaar gebied, zijnde straten, parkeerplaatsen als
plantsoenen in dit project betalen?
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Het antwoord op gestelde vraag 6 is:
Iedere grondeigenaar zowel Woningbelang als de gemeente betaalt de aanleg van het
openbaar gebied op haar eigendom.
Vraag 7 luidt:
Zijn er leges betaalt door Woningbelang aangaande dit project? Zo ja, hoeveel bedragen
deze, ofwel zijn deze gelijk aan de leges die derden betalen? Zo niet, waarom zijn /
worden deze niet geheven?
Het antwoord op gestelde vraag 7 is:
Voor de huurappartementen en patiowoningen zijn conform de afspraken in de
Prestatieafspraken 2007  2010 geen legeskosten geheven en voor de starterskoop
woningen zijn de gebruikelijke legeskosten in rekening gebra cht.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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secretaris, „.."■"'"' /
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