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Dit is de eerste nieuwsbrief over de 42 

sociale huurwoningen in Grote Boel fase 4. U 

heeft zich opgegeven als geïnteresseerde 

voor dit nieuwbouwproject in Oosterhout. 

 

De 42 woningen worden nu gebouwd en vanaf 

het voorjaar van 2017 opgeleverd. De verhuur 

gaat op 9 januari van start! In deze nieuwsbrief 

leest u wanneer u zich via Entree1 in kunt 

schrijven voor een woning. Ook leest u over het 

vervolg van het verhuurproces en over de 

verschillende woningtypes.  

 

Advertentie op Entree  

Vanaf dinsdag 9 januari 2018 tot en met vrijdag 

12 januari 2018 adverteren wij de woningen van 

                                                      
1Vanaf 2018 wordt de website van Entree vernieuwd. U ontvangt hier eind december een uitgebreide e-mail over. 

Grote Boel op www.entree.nu. U ziet op Entree 

vier advertenties voor de woningen. Verderop in 

deze nieuwsbrief wordt het verschil uitgelegd. Er 

worden in dit project ook drie rolstoelwoningen 

aangeboden! 

 

Er wordt één woning verloot! 

We gaan één woning in Grote Boel fase 4 

verloten! Iedereen die daarop reageert heeft dus 

evenveel kans. Heeft u nog maar weinig 

meettijd, dan kunt u op deze woningen 

reageren. Het gaat om een woning van type B. 

De advertentie voor de lootwoning komt later 

online. Ook daarover zullen we een nieuwsbrief 

versturen. 

 

http://www.entree.nu/
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Komt u in aanmerking voor een woning?  

Om in aanmerking te komen voor een sociale 

huurwoning mag uw gezamenlijk huishoud-

inkomen niet meer dan € 36.798,- per jaar 

bedragen. Graag verwijzen wij u naar de site van 

Entree, zodat u kunt zien of u in aanmerking 

komt voor een huurwoning in Grote Boel. 

Controleert u vóórdat u reageert of uw 

inschrijfgegevens nog juist zijn en past u deze 

waar nodig aan? 

 

Wij raden iedereen die gaat reageren op de 

advertentie aan nu alvast de benodigde 

gegevens te verzamelen. Belangrijk hierbij is 

een inkomstenverklaring van de Belastingdienst 

over het jaar 2016. Dit formulier kunt u 

aanvragen bij de Belastingdienst via 

telefoonnummer 0800-0543 of online via 

www.mijnbelastingdienst.nl (met uw Digi-D). Dit 

heeft u nodig van alle meeverhuizenden. Als u 

deze inkomstenverklaring niet heeft, bieden wij 

de woning aan de volgende kandidaat aan. 

 

Verhuurproces 

De selectie van de reguliere advertenties vindt 

plaats op basis van meettijd. De eerste 160 

kandidaten (verdeeld over de 4 advertenties) 

met de langste meettijd krijgen een brochure en 

een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. 

Deze bijeenkomst zal eind januari plaatsvinden. 

U ontvangt tijdens deze bijeenkomst meer 

informatie over de verhuurprocedure en de 

planning. 

 

Over Grote Boel    

Grote Boel ligt in de Waalsprong in de wijk 

Oosterhout, vlakbij de Oosterhoutse Plas in 

wording; een schitterende plek om te recreëren. 

De bewoners van  Grote Boel hebben direct 

beschikking over alle bestaande voorzieningen 

in Oosterhout. Zie ook  www.waalsprong.nl. 

 

Locatie in de wijk en straatnamen 

De woningen worden gebouwd in vijf 

verschillende blokken.  

 

 
De drie blokken van het eerste gedeelte met de Hella 
Haassestraat, de García Lorcastraat en de Nelly 
Sachsstraat. 

 

De twee blokken van het tweede gedeelte met de Ananta 

Toerstraat. 

https://www.entree.nu/informatie/passend-toewijzen/
https://www.entree.nu/informatie/passend-toewijzen/
http://www.mijnbelastingdienst.nl/
http://www.waalsprong.nl/
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Woningtypen en indeling 

Hieronder vindt u de beschrijving van de 

verschillende woningtypen. 

 

16 eengezinswoningen type A, 93,5 m2,  

Woningtype A heeft drie woonlagen. Op de 

begane grond vindt u een woonkamer met open 

keuken. Op de 1e verdieping zijn drie 

slaapkamers en een badkamer. Er is een vaste 

trap naar de zolder. 

 

 

Plattegrond van woningtype A. 

 

17 eengezinswoningen type B (1+2), gemiddeld 

72,6 m2 

Een kleiner type dan type A, met twee 

woonlagen en twee slaapkamers. De woningen 

hebben een woonkamer met open keuken. Op 

de 1e verdieping zijn twee slaapkamers en een 

badkamer. Er zijn twee varianten, B1 en B2, 

waarbij B2 zo’n vijf m2 groter is dan B1. De 

plattegrond is nagenoeg hetzelfde. Van type B 

wordt een woning verloot. 

 

 

Plattegrond van type B1. 

 

Drie benedenwoningen 

type  C1: rolstoelwoning, 

58,4 m2 

Type C1 is een 

benedenwoning. De woning 

is volledig gelijkvloers en rolstoelgeschikt! De 

woning heeft een woonkamer met open keuken. 

Vanuit de woonkamer bereikt u de slaapkamer, 

die toegang geeft tot de badkamer met toilet. De 

tweede slaapkamer is vanuit de hal te bereiken.  
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Plattegrond van rolstoelwoning. 

 

Zes bovenwoningen type C2, 73 m2 

Type C2 is een bovenwoning met twee 

woonlagen en twee slaapkamers. De woningen 

hebben op de 1e verdieping een woonkamer met 

open keuken en balkon. Op de 2e verdieping zijn 

twee slaapkamers en een badkamer. Onder 

deze bovenwoningen zit de rolstoelwoning. 

 

 

Plattegrond van een bovenwoning type C2. 

 

Huurprijzen  

De woningen van type A hebben een netto 

huurprijs van € 640,14. De andere woningen, 

type B1, B2, de rolstoelwoning C1 en C2 hebben 

een netto huurprijs van € 597,30 (allen prijspeil 

2018). 

 

Oplevering waarschijnlijk mei 2018 

Verwacht wordt dat de woningen in mei 2018 

opgeleverd worden. Maar er is geen garantie. 

Kandidaat huurders worden vier weken van 

tevoren geïnformeerd over de oplevering. Het 

moment van oplevering is ook het moment 

waarop de woningen worden verhuurd en 

huurders de sleutels ontvangen.  

 

 

De woningen aan de García Lorcastraat en de Nelly 

Sachsstraat. 

 

Contact 

Voor vragen over deze nieuwsbrief of informatie 

kunt u contact opnemen met:  

Netty Kempkes en Maria Meijaard 

T (024) 352 39 11 

E welkom@talis.nl 

 

U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen.  

mailto:welkom@talis.nl

