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Spreeuwenhof te Winkel
Voormalige school maakt plaats voor woningbouw
USP Vastgoed heeft de openbare inschrijving gewonnen voor een woningbouwplan op de plek
van de voormalige basisschool De Zwerm. Hier worden straks 12 twee-onder-één-kapwoningen
en 8 vrijstaande woningen gerealiseerd. De vrijstaande woningen kunnen naar eigen wens op de
vrije kavels worden gebouwd. Het contract met de gemeente is inmiddels getekend en er wordt
een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Direct nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is,
wordt er gestart met slopen. De verkoop start naar verwachting in de zomer van 2021. Eind 2021
worden de eerste bouwactiviteiten verwacht.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de projectwebsite www.spreeuwenhof.nl.
De verkoop is in handen van Klaver Makelaardij.

Heerenweide te Opmeer
Voortgang en ontwikkelingen van de 4 eilanden
Op eiland 1 en 2 zijn alle woningen inmiddels opgeleverd.
De bouw van de eerste 36 woningen op eiland 3 gaat voorspoedig. De verkoop van de
resterende 31 woningen op dit eiland heeft onlangs online plaatsgevonden. Een nieuwe manier
van verkoop, maar de belangstelling was er niet minder om. Er is veel interesse getoond voor de
diverse woningtypes. Momenteel worden de overeenkomsten met de kopers gesloten.

Er zijn nog enkele twee-onder-één-kapwoningen vrij. Tevens is er nog 1 kavel in de verkoop,
gelegen aan het water op de westkant. Geïnteresseerd in een van de woningen of de laatste vrije
kavel? Neem een kijkje op de Heerenweide website waarop u alle informatie kunt vinden of
neem contact op met Taams Makelaardij en Taxateurs die de verkoop in handen heeft.
Op eiland 4 is al een deel uitgegraven. De eerste contouren zijn reeds zichtbaar geworden. De
prognose is dat deze woningen aan het einde van dit jaar in de verkoop gaan.
Wilt u op hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via
www.heerenweide.nl

De Overhaal te Hem
Woningbouwplan van 34 woningen
Onlangs is een overeenkomst getekend tussen de gemeente
Drechterland en USP Vastgoed voor het ontwikkelen van een
woningbouwplan van 34 woningen aan de Marktweg in Hem,
dat de naam ‘De Overhaal’ heeft gekregen. USP Vastgoed heeft
de Historische Vereniging ‘Suyder Cogge’ benaderd om tot
een toepasselijke naam te komen. De Overhaal verwijst naar
een historisch element. Er liep vroeger een brede sloot ten
zuiden van het APK Keuringsstation die uitkwam bij de
overhaal, een grens tussen verschillende hoogtes van water en verschillende polders
(Venhuizen en Hem). Een restant is nog steeds zichtbaar bij het APK Keuringsstation van
Besseling. Voor dit project is een toepasselijk logo ontworpen. Binnenkort wordt de
projectwebsite van ‘De Overhaal’ actief.

Geïnteresseerden kunnen zich al aanmelden op de website van Streekgoed Makelaardij.

Zuiderkogge te Hem
Laatste woonwerk- en bedrijfskavels in de verkoop
Samen met de gemeente Drechterland ontwikkelt USP Vastgoed de laatste uitbreidingsfase van
bedrijventerrein Zuiderkogge. Er zijn momenteel nog 4 kavels in de verkoop; 2 woonwerkkavels
en 2 bedrijfskavels. Informatie is te vinden op de projectwebsite de Zuiderkoggehem.nl.
De kavels worden verkocht door Van Overbeek Makelaars en Taxateurs.

Bloesemgaerde te Wognum
Laatste kavel in de verkoop
Er is nog 1 kavel vrij in plan Bloesemgaerde te Wognum. De laatste kans om uw droomvilla te
laten bouwen op een kavel van maar liefst 1.070 m2 aan het water! De verkoopprijs bedraagt €
349.000,- v.o.n.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmakelaar Rob Taams 06-30 48 26 48

Plan Mantelhof te Andijk
Oplevering fase 1 en beschikbare kavels in fase 2
In fase 1 wordt momenteel een prachtig speelterrein gerealiseerd. In juni worden de toestellen
geplaatst en daarna is deze fase gereed om te worden overgedragen aan de gemeente.
Op dit moment wordt fase 2 gedeeltelijk woonrijp gemaakt. Er zijn nog een aantal kavels
beschikbaar met de mogelijkheid om landelijk te wonen; aan het water; dichtbij alle
voorzieningen en het Markermeer. Tevens is er nog 1 kavel beschikbaar aan het dorpslint.

Voor meer informatie van dit prachtige plan verwijzen wij u naar www.mantelhof.nl

Vacature stagiair

Wij hebben een vacature voor een
STAGIAIR ASSISTENT PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)
(40 uur per week)
voor de periode tussen september 2020 en januari 2021!
Meer informatie is te vinden op onze website www.uspbv.nl
Geïnteresseerden kunnen een brief met motivatie en CV mailen naar: info@uspbv.nl.

Het team van USP wenst u een fijn Pinksterweekend!

Social Media
Wist u dat USP Vastgoed ook actief is op Social Media? Klik op één van onderstaande buttons
en volg ons. Op deze manier blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze
organisatie.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst, voegt u info@uspbv.nl toe aan uw adresboek.

