
               
 

Vragenlijst informatieavond 25-01-2021 | Via MS Teams 

 

Wordt er via de nieuwsbrief een link gestuurd van de opname van dit webinar?                 

Ja, de opname van de info-avond wordt gepubliceerd op de website van de gemeente www.echt-

susteren.nl als op www.sterrendael.nl  

Hoe en volgens welke verdeling vindt toewijzing van de kavels plaats?                                                  

Schrijf je in als belangstellende via deze website en dan houden wij je op de hoogte van de voortgang 

en de verkoopprocedure. Op het moment dat de woningen in verkoop gaan, ontvang je hierover 

automatisch een mail. Vanaf dat moment is het mogelijk om je in te schrijven voor één of meerdere 

bouwnummers. We streven naar een start verkoop in april 2021.  Na de inschrijfperiode vindt de 

toewijzing plaats waarbij we ernaar streven om zoveel mogelijk kavels toe te bedelen. Voorafgaand 

vindt een presale plaats waarbij je een voorlopige voorkeur van een bepaald woningtype kenbaar 

kunt maken.  

 

Zijn alle kavels nog beschikbaar voor keuze? 

Ja alle kavels zijn nog vrij. Toewijzing vind plaats na start verkoop en sluiting inschrijvingstermijn.   

 

Wordt er geloot bij meerdere geïnteresseerden 

Nee, er wordt niet geloot. Op basis van voorkeuren en inschrijvingen streven we er naar om zoveel 

mogelijk kavels toe te wijzen. Na de presale hebben we voldoende zicht op het aantal 

belangstellenden.  

 

Krijgen mensen uit het dorp voorrang?              

Nee, dit is wettelijk niet toegestaan. 

 

Hoeveel woningen komen er totaal?                                          

Het nieuwbouwproject Sterrendael bestaat in totaal uit 19 woningen en een zelfbouwkavel. De 

woningen zijn verdeeld over 3 types: 9  vrijstaand, 4 half-vrijstaand en 6 levensloopbestendig.  

 

Wat zijn de prijsindicaties per woningtype? 

Tijdens de  presale worden indicatie prijzen gecommuniceerd.   

 

Hoe groot zijn de percelen?                         

Tijdens de presale worden de oppervlakte per woningtype bekend gemaakt en tijdens de verkoop 

alle perceeloppervlakte per bouwnummer.  De oppervlakte van de vrije kavel bedraagt circa 860m². 

 



               
 

 

Zijn het koopwoningen of ook huurwoningen?  

Alleen koopwoningen 

 

Zijn er al plattegronden beschikbaar?  

Tijdens de presale worden de plattegronden gepresenteerd. 2e week februari.  

 

Is er ook een plek voor speeltoestellen voor kinderen?  

Speeltoestellen zijn niet opgenomen in het plan omdat er op de Slek al een speeltuintje is.  

 

Is het toegestaan een kapsalon aan huis te starten?                                        

Een kapsalon aan huis is toegestaan. Wel dient er aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan.  

 

Hoe zit het met de warmte isolatie in de zomer?  

De woningen in project Sterrendael voldoen aan alle eisen van de hedendaagse bouw. De woningen 

krijgen een goede isolatie en kozijnen met triple glas waardoor er minder snel warmte binnen komt. 

Optioneel kun je screens of rolluiken aan brengen om de warmte of koude extra buiten te houden.  

 

Wordt er duurzaam gebouwd? 

De woningen voldoen aan de meest moderne eisen. Ze worden zeer goed geïsoleerd, volledig gasloos 

uitgevoerd en voorzien van zonnepanelen en lucht-water warmtepomp (Lucht wordt van buiten 

omgezet in warm water tbv vloerverwarming). Hiermee is de EPC van de woningen kleiner dan 0,4.  

 

Is er beeldmateriaal van de achterzijde levensloopbestendige woningen beschikbaar?  

Hier is nu geen beeldmateriaal van beschikbaar. Op de plattegronden tijdens de presale zie je de 

raamverdeling en bij de verkoopstukken ontvang je geveltekeningen.   

 

Wat houdt Casco oplevering in? 

De muren worden behangklaar opgeleverd en behoeven nog een afwerking. Optioneel worden 

wandafwerkingen aangeboden. Daarnaast kun je ervoor kiezen om je badkamer, toilet en/of keuken 

casco op te laten leveren. Je ontvangt een stelpost retour en dient na oplevering in eigen beheer  

deze ruimte in te laten richten. Hierbij is een gelimiteerde garantie voor dit onderdeel van kracht.   

 

Wordt kruising Hoogstraat/Rijksweg ook aangepakt?  

Nee wordt niet aangepakt; Rijksweg is provinciale weg. Er kan een verkeersveilige oplossing gemaakt 

worden daar waar de Hoogstraat kruist met de nieuwe insteekweg.  

 

Komt er een geluidswal?  

Er komt geen geluidswal. 

 



               
 

Komt er tussen de woningen die het dichtst bij de Rijksweg liggen een groenstrook aangelegd met 

bomen en struiken?  

De achterzijde van de percelen worden voorzien van een hekwerk met groenvoorziening zodat er 

een eenduidige afscheiding richting de rijksweg komt.  

 

Is er een schone grond verklaring?                

Grond is bestemd voor wonen. Bodemonderzoeken maken onderdeel uit van de 

vergunningaanvraag.  

 

Mag er geparkeerd worden langs de weg of is enkel in de vakken toegestaan?  

Uitgangspunt is parkeren in de bestemde vakken. Bij extreem drukke momenten is parkeren langs de 

weg toegestaan.  

 

Is airco toegestaan?                        

Optioneel wordt vloerkoeling aangeboden, geen airco. Indien je na oplevering in eigen beheer een 

wijziging aan het gebouw aan wil brengen adviseren we om ten alle tijden de regelgeving te checken.  

 

In hoeverre mag en kun je op de kavel een eigen ontwerpwoning plaatsen?  

Het ontwerp dient in het bestemmingsplan te passen en aan te sluiten bij het beeld-kwaliteitplan van 

het project Sterrendael.  

 

Is er al een naam van de weg?  

Nee is nog niet besloten. Commissie straatnamen wordt hiervoor ingeschakeld.  

 

Komt er een laadpaal voor electrische voertuigen?                

Nee. Tijdens de bouw kunnen electrische voorzieningen meegenomen worden zodat je te allen tijde 

een laadpaal kunt laten installeren.  

 

Indicatie inhoud vrijstaande woningen 

Oppervlakte 140m² gebruiksoppervlak.  

 

Welke woningen worden als eerste gebouwd? 

Alle 19 woningen worden tegelijkertijd gebouwd.  

 

Hebben de levensloopbestendige woning een vaste trap?  

Ja, vaste trap en voldoende ruimte voor 1 of 2 slaapkamers op de verdieping.  

 



               
 

Welke garanties zijn er bij failliet gaan onderaannemers en bouwbedrijf? 

Het project wordt gerealiseerd met een SWK waarborgcertificaat. Dit waarborgcertificaat beschermt 

de koper tegen risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf van een nieuwbouwwoning. Zo heb je 

zekerheden ten aanzien van de kwaliteit en garanties van je woning, maar ben je ook beter 

beschermd bij een faillissement van één van de partijen. Voor meer informatie verwijzen we je naar 

www.swk.nl. 

 

Wat is de inhoud  van de seniorenwoning?  

oppervlakte is 110m2 gebruiksoppervlak. Keuken/woonkamer/ruime berging / badkamer en 

slaapkamer allemaal op begane grond. Plus verdieping die vrij indeelbaar is.  

 

Worden de woningen verkocht met keuken en badkamer? 

In de basis is je woning voorzien van standaard sanitair en tegelwerk. De woningen worden 

aangeboden zonder keuken. Wanneer de verkoop van de woningen start, ontdek je op Mijn 

Homestudios voor Sterrendael alle mogelijkheden om de keukens en badkamer in te richten of uit te 

breiden.  

 

Zijn de woningen geschikt als starterswoning?  

De woningen vallen in het middeldure en dure prijssegment.  

 

Waarom is de kavel met agrarische bestemming aan de Dijkveldstraat niet meegenomen? 

In het voormalig plan van woningcorporatie Nester was deze kavel ook niet meegenomen. Het is aan 

het college van B&W of hier in de toekomst ooit nog woningbouw komt.  

 

Zijn de woningen voorzien van een kelder?  

Nee, dit behoort ook niet tot de mogelijkheden.  

 

Is het mogelijk om de woning op de begane grond en bovenverdieping uit te breiden?  

De vrijstaande woning en twee-onder-een-kap woning kunnen aan de achterzijde op de begane 

grond worden uitgebreid met 2,40 meter. De semi-bungalows kunnen aan de achterzijde op de 

begane grond worden uitbreid met 1,20 meter.  De verdieping kan niet uitgebreid worden.  

 

Wat is de gebruiksoppervlakte van de half vrijstaande woningen?  

Zelfde formaat als de vrijstaande woningen, 140 m2 gbo.(zelfde plattegrond als vrijstaande 

woningen). 

 



               
 

Worden de woningen aangesloten op glasvezel?  

Ja, er ligt glasvezel in Slek.  
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