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Inloopavond 31 oktober 2019
Reactieformulieren en e-mails - uitwerking en respons
Belangstellenden

Opmerkingen van aanwezigen
Interesse in kavel en 2 kapper.
Interesse in aankoop nieuwe woning.
Kom graag in aanmerking voor nieuwe woning.
Wij zijn geïnteresseerd en willen graag meer informatie. Onze voorkeur gaat
uit naar een patiobungalow.
Via deze weg wil ik aangeven interesse te hebben in een woning. Omdat ik
momenteel in de straat woon, wil ik graag voorrang op de verkooplijst.
Graag hoor ik zo spoedig mogelijk wat de geschatte koopprijzen worden en
hoe de huizen eruit komen te zien.
Interesse in twee onder een kap en sociale woning.
Voorkeur voor aankoop kavels bewoners Gareel.
Zouden graag in aanmerking komen voor een kavel voor een bungalow te
bouwen. Hoor graag z.s.m. van u.
Evt. ook interesse in een senioren woning.
Kan ik op de hoogte gehouden worden over nieuwbouwwoning als nieuwe
bewoner?
Huidige bewoners + kinderen voorrang op verkoop van de te bouwen
woningen.
Kan ik ook als Veldhovenaar daar een huis kopen?
Interesse in vrijstaande kavel of twee-onder-een-dak
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Respons
A) Het is goed om te zien, dat er belangstelling is voor een woning in Slot-Oost.
B) Het getoonde plan (de architect noemt het 'schetsmodel') is in wezen een aangepast voorlopig ontwerp, een ruimtelijke uitwerking van
wensen, voorwaarden en keuzes.
Dit ontwerp geeft een goed beeld van de de woningen: typologieën, kavelgrootten. Het ontwerp geeft geen info over het woningontwerp
(plattegrond, afmetingen, lagen, kapvorm).
De getoonde tekening is zeker nog niet compleet. Het ontwerp zal na verdere toetsing op onderdelen worden aangepast en geoptimaliseerd. Een
ontwikkeling met kavels voor zelfbouw is niet aan de orde.

C) Degenen die nu al belangstelling hebben getoond, zijn op een lijst geplaatst. Zodra de ontwikkeling van het plan iets verder is gevorderd, zal
BND aan belangstellenden de mogelijkheid bieden om via een website in te schrijven voor (een van) de woningen.
Om in aanmerking te komen voor een sociale koopwoning dienen koper(s) te voldoen aan voorwaarden zoals die volgen uit de Regionale
Begrippenlijst Wonen. Deze lijst is te vinden op:
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/SGE/PDF/Wonen/2020_Regionale_Begrippenlijst_Wonen_definitief.pdf.

D) Iedereen die belangstelling heeft voor een vrije sector koopwoning, komt hiervoor in aanmerking. Plaats van herkomst (Veldhoven, regio
Eindhoven of elders) doet niet ter zake. Over de wijze van toedeling van de woningen is nog niets besloten. Dat wordt te zijner tijd bekend
gemaakt, onder andere via de website van de gemeente Veldhoven.
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