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Bekijk de webversie

Spreeuwenhof te Winkel
18 woningen en 2 bouwkavels binnenkort in de verkoop
Het stedenbouwkundige plan van de nieuwbouwlocatie
Spreeuwenhof is ruim opgezet en sluit aan bij de structuur en
bebouwingskenmerken van het omliggende gebied. Hierdoor
wordt de ontwikkeling een integraal onderdeel van dit deel van
Winkel.

Met de 7 woningen (vrijstaand en twee-onder-één kapwoningen) aan de noordoostzijde van het
plangebied wordt de kenmerkende lintstructuur van de Bosstraat doorgezet. De 11 andere
woningen en 2 bouwkavels liggen gegroepeerd langs de interne erfontsluitingsweg.
Aan de zuidwestzijde van het plangebied wordt een groene buffer (met behoud van bestaande
bomen) met wandelpad gerealiseerd. In combinatie met de daar aanwezige sloot ontstaat er een
groene, ruimtelijke overgang naar de bestaande bebouwing aan de Wilgenstraat.
Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend aanmelden op de projectwebsite
www.spreeuwenhof.nl en worden per e-mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en
de verkoop, die naar verwachting in het voorjaar start.
De verkoop is in handen van Klaver Makelaardij.

Heerenweide te Opmeer
Voortgang en ontwikkeling van eiland 3 en verkoop eiland 4
Er wordt hard gewerkt en gebouwd op het 3de eiland van
Heerenweide!
Begin december zijn de eerste 2 woningen; bouwnummers 63
en 64, van fase 3b-36 opgeleverd. Vanaf week 3 volgt de
oplevering van bouwnummers 58 t/m 76 en rond april/mei
verwacht men de laatste woningen van deze fase op te leveren.
De begane grondvloer van de woningen van fase 3a-31 wordt momenteel gelegd. Indien alles
volgens planning verloopt, worden de eerste woningen van deze fase eind 2021 opgeleverd.

Wilt u ook graag in het prachtige waterrijke plan in Opmeer wonen?
Over een paar maanden start de verkoop van de woningen van plan Heerenweide op eiland 4,
tevens het laatste eiland van dit project.
Benieuwd naar de exacte verkoopdatum? Meldt u dan aan via de
projectwebsite www.heerenweide.nl om de nieuwsbrief te ontvangen.
Ontwikkelingscombinatie USP-Klok houdt u per e-mail op de hoogte.
De verkoop is in handen van Taams Makelaars & Taxateurs.

De Overhaal te Hem
Woningbouwplan van 34 woningen
De kracht van dit plan is een eigentijdse, ontspannen en
groene woonbuurt met overgangen naar het water. In het
plan is tevens ruimte voor een (natuurlijk vormgegeven)
speelplaats. Het plan omvat een mix van starters-,
senioren,- twee-onder-één kap en vrijstaande
woningen. De omgevingsvergunning voor de bouw van
de woningen is ingediend. Het team van USP Vastgoed
werkt op dit moment samen met Nieuweboer Architecten
het plan en de verkoopdocumentatie uit.

Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend aanmelden via de
projectwebsite www.deoverhaalinhem.nl en worden per e-mail op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen en de verkoop, die naar verwachting in het voorjaar start.
Voor verkoopinformatie over het plan kunt u contact opnemen met Streekgoed Makelaardij.

Medemblik aan Zee
16 woningen en ruimte voor detail, hotel en brasserie
Medemblik aan Zee is een uniek project in Medemblik. De
ligging is uitstekend, direct naast de historische binnenstad
en met uitzicht op het IJsselmeer. Er wordt in het project niet
alleen ruimte gemaakt voor wonen, maar ook voor andere
functies zoals horeca, hotel en detailhandel.
Het plangebied bestaat uit het voormalige stadhuis van Medemblik (Kropholler-gebouw) en de
naast gelegen parkeerhaven. De locatie wordt getransformeerd naar een moderne woonlocatie.
Het Kropholler-gebouw wordt nieuw leven ingeblazen met een passende nieuwe invulling waar
detailhandel wordt toegevoegd als aanvulling op de stad.

Geïnteresseerd om hier te wonen of een hotel, restaurant of winkel op deze locatie te vestigen?
Laat het ons weten via de projectwebsite www.wonen-medemblik.nl.
U wordt dan op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en de startdatum van de
verkoop.
Medemblik aan Zee is een samenwerking tussen Scholtens Projecten en USP Vastgoed.

Buitenvaert te Schagen
Bijzondere woningbouwontwikkeling in Schagerbrug
Buitenvaert wordt een prachtige wijk met veel water en groen, aansluitend op het dorpse
karakter van Schagerbrug. Met het bestemmingsplan wordt de realisatie van 40 woningen
mogelijk gemaakt. Het plan omvat een mix van appartementen, rij-, twee-onder-één-kap- en
vrijstaande woningen. Het “beeldmerk” van het plan is een markant gebouw als entree aan de
Schagerweg. Dit refereert aan de vroegere buitenplaatsen. In dit gebouw worden appartementen
gerealiseerd.

Op de achtergrond wordt gewerkt aan de projectwebsite www.buitenvaert.nl. Medio februari
gaat deze online. Geïnteresseerden kunnen zich via deze site aanmelden om op de hoogte te
worden gehouden van de ontwikkelingen en start verkoop.

Het team van USP wenst u een goed en gezond 2021!

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.

