Peter de Jong
Onderwerp: Saa
Datum:
donderdag 28 oktober 2021 om 13:31:33 Midden-Europese zomer<jd
Van:
Peter de Jong <peter@crob.nl>
Aan:
Peter de Jong <peter@crob.nl>

Voor de zomer is de website Hofgeest Buiten gelanceerd. Dit is alvast een sneakpreview van wat er
straks gaat komen. Ruwe schetsen van de woningen geven een eerste beeld en er wordt verteld over
de opzet en invulling van deze nieuwe groene buurt.
De meeste van u hebben inmiddels al een voorkeur aangegeven in woningtype (dit kan
overigens nog steeds). Meer dan dat kunt u op dit moment nog niet doen. Het is nu wachten tot het
moment dat u uw interesse kenbaar kunt maken op een specifiek bouwnummer(s).
Voordat het zover is, dient alle informatie over de woning en de omgeving gereed te zijn, zodat u een
weloverwogen keuze kunt maken. Het is misschien van buiten niet te zien, maar er wordt op dit
moment door het projectteam keihard gewerkt om alle informatie gereed te krijgen. Zo wordt er
onder andere gewerkt aan het afronden van het ontwerp van de openbare ruimte met daarin het
openbaar groen en het parkeren. Het opmaken van de verkooptekeningen, de technische
omschrijving met daarin het energieconcept en de manier van bouwen, en de kleuren en materialen
van de woningen. En wat leuk is om te melden, de huidige schetsen van de gevels worden opgewerkt
tot levendige impressies, waardoor nog beter te zien is hoe de woningen er uit komen te zien.
Ondertussen vragen wij u nog even geduld te hebben. De verwachting is dat Hofgeest Buiten voor het
einde van dit jaar in verkoop gaat. Zodra de verkoop start, ontvangt u van ons opnieuw bericht.
We ontvingen ook een aantal vragen over de huurwoningen in Hofgeest Buiten. Naast de eengezinskoopwoningen, komen er in Hofgeest Buiten ook huurappartementen. Deze appartementen
worden in verhuur gebracht op het moment dat de bouw al ver gevorderd is. Dit betekent dat er nu
nog geen informatie beschikbaar is en er ook nog niet op ingeschreven kan worden. Mocht hier te
zijner tijd meer over bekend worden, dan zal dat via deze nieuwsbrief gecommuniceerd worden.
Met vriendelijke groet,
Het projectteam Hofgeest Buiten
www.hofgeestbuiten.nl

