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VO 1 STRUCTUURSCHETS       Zó wil ik wonen...

Havelte 
Hofweg 



Waar & locatieomschrijving
Havelte, Hofweg tegenover de Molenhof, sloopwoningen van Actium.

Wat & projectomschrijving
Kleinschalig nieuwbouwproject met 16 energiezuinige Hofwoningen. De woningen 
hebben een compacte en moderne vormgeving. Er zijn 2 typen woningen ontwor-
pen en kunnen naar wens op maakt gemaakt worden. De woningen zijn uitermate 
geschikt voor starters, voor kleine gezinnen en voor ouderen die een kleine tuin en 
een slaapkamer op de begane grond willen hebben. Het ontwerp is een studie van 
Hans Vesseur architect. We willen (of gaan?) dit samen met de toekomstige bewo-
ners en gebruikers verder vormgeven en realiseren.

Wanneer & planning
Er kan nog geen definitieve planning afgegeven, e.e.a. is afhankelijk van de be-
langstelling.  Bij voldoende belangstelling gaan we met Actium en gemeente 
Westerveld overleggen binnen welke termijn de woningen gerealiseerd kunnen 
worden. We verwachten begin 2014 meer duidelijk over de start van de bouw te 
kunnen geven. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de woningen in 2 fasen gebouwd 
worden.

Wie & welke partijen doe mee
Toekomstige bewoners gaan samen aan de slag met Hans Vesseur architect uit 
Assen om hun ideale woning te ontwerpen. Zij hebben invloed op o.a. hoe het huis 
er uiteindelijk uit komt te zien. Naar verwachting zal aannemer Nimberg uit Havelte 
de woningen gaan bouwen. 
Dolmen Vastgoed begeleidt het proces van ontwikkeling en realisatie en verzorgt 
de nodige vergunningen, contracten en eventuele subsidies.

Hoe & waar kan ik mijn belangstelling kenbaar maken
Dat kan op verschillende manieren:
  via de website www.kavelzoeker.nl
  door een email te sturen naar info@kavelzoeker.nl of 
    info@dolmenvastgoed.nl
  door u aan te melden bij Nova Vesta makelaars, Egginklaan 2-4 te Havelte.

Tipakker 11    7971 AB Havelte    t. 06 229 43 166    info@dolmenvastgoed.nl    www.dolmenvastgoed.nl

Dolmen Vastgoed
Yde Huizinga, vastgoed adviseur


