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1. ALGEMENE VRAGEN 
 
1.1 Is er subsidie mogelijk voor duurzaamheidsmaatregelen? 
Er zit geen subsidie op de duurzaamheidsmaatregelen of warmtepompen. Het is wel mogelijk om de 
BTW op de PV-panelen terug te vragen van de belastingdienst. Jullie ontvangen te zijner tijd vanuit 
Plegt-Vos een gespecificeerd overzicht met de kosten van de PV-panelen met daarbij de BTW. Deze 
ontvang je na oplevering in ‘Mijnplegtvos’ 

Meer informatie over het terugvragen van de BTW op de PV-panelen, vind je hier: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-zonnepanelen-
ik-ben-particulier 

1.2 Wie is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de groene erfafscheidingen? 
Waar in het beeldkwaliteitplan hagen zijn aangegeven op de erfgrens, worden die in Breezicht door de 
gemeente gerealiseerd en drie jaar onderhouden. Deze haag wordt naar verwachting aan de voorzijde 
ca 80 cm hoge beukenhaag en aan de tuinzijde van blok H is dit een gemengde haag van 
veldesdoorn, liguster en haagbeuk geplaatst op een talud, waardoor er voldoende hoogte voor privacy 
ontstaat. Hierover worden nadere afspraken gemaakt met degene die de hagen aanplant en drie jaar 
onderhoudt, deze partij is nog niet bekend. Na drie jaar is het onderhoud voor  de eigenaar. 
 
1.3 In hoeverre is stikstof/PFAS nog een risico voor dit project? 
Beide aspecten zijn al meegenomen/afgedekt in het bestemmingsplan. T.a.v. stikstofdepositie heeft 
ook al een toets plaatsgevonden als onderdeel van de omgevingsvergunning. Deze is echter nog niet 
afgegeven, maar er worden geen problemen voorzien. 

2. DE WIJK/HET PROJECT 
2.1 Hoe verloopt de ontsluiting van de wijk? 
Voor de ontsluiting verwijzen wij naar het kaartmateriaal van het stedenbouwkundig plan dat te vinden 
is op www.zwolle.nl/breezicht.  Enkele buurtjes in Breezicht Noord zijn ontsloten met 30km/u wegen 
via het duingebied naar de Laan der Molens. 

 
  
  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-zonnepanelen-ik-ben-particulier
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-zonnepanelen-ik-ben-particulier
http://www.zwolle.nl/breezicht
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2.2 Wat wordt de maatschappelijke voorziening nabij het project- witte vlek? 
Voor het gebied tussen Milligers en de seniorenwoning is nog geen bestemmingsplan gemaakt, maar 
is er alleen de paraplu notitie: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view 
 

 

 

In het stedenbouwkundig plan heeft de gemeente wel de eerste ideeën opgenomen: 
https://www.zwolle.nl/sites/default/files/171123-stedenbouwkundig-plan-breezicht-definitief.pdf 

“Ten zuiden van de buurtschap ligt het nog uit te werken cluster met woningen en mogelijk 
een voorziening, dit kan een commerciële en/of maatschappelijke voorziening zijn. Bij de 
hoofdentrees van Breezicht is het cluster een accent en de ruimtelijke beëindiging van de 
Milligerlaan.” 

Hier geldt nu alleen nog de paraplu functie van Stadshagen, welke grondgebonden woningbouw 
toestaat. Gemeente Zwolle zal dus nog een bestemmingsplanwijziging moeten realiseren om hier het 
beoogde programma mogelijk te maken. Dit staat opgenomen in het beeldkwaliteitplan van Breezicht: 
https://www.zwolle.nl/sites/default/files/180911-bz-beeldkwaliteitsplan.pdf 

 

“Voor Breezicht Zuid zijn er planologisch nog twee aandachtspunten. De realisatie van het 
sportveld, dat is gesitueerd in de bestemming “Gemengd – Uit te Werken”, is niet passend 
binnen deze bestemming. Hiervoor is een aanvullend bestemmingsplan noodzakelijk. Dit geldt 
ook voor de realisatie van een voorziening in het cluster ten noorden van de rotonde 
Milligerlaan / Stadshagenallee. De uitwerkingsregels van de bestemming “Wonen – Uit te 
werken” staan alleen woningbouw toe en geen voorzieningen. Wanneer hier een voorziening 
is gewenst, is een nieuw bestemmingsplan voor dit deel noodzakelijk.” 

Meer informatie over de witte vlek onder blok H is opgenomen bij punt 8: woningen-seniorenwoningen 
blok H.  
 
 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view
https://www.zwolle.nl/sites/default/files/171123-stedenbouwkundig-plan-breezicht-definitief.pdf
https://www.zwolle.nl/sites/default/files/180911-bz-beeldkwaliteitsplan.pdf
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2.3 Informatie over speeltuinen en groen 
Op de website van de gemeente: www.zwolle.nl/breezicht is het stedenbouwkundigplan in te zien, 
waar de speelplaatsen zijn aangegeven. In het beeldkwaliteitplan is tevens opgenomen hoe de 
groenvoorziening en openbare ruimte wordt ingericht en aan welke eisen de vrije kavels moeten 
voldoen. 

 

2.4 Mag ik een beroep aan huis realiseren? 
Het bestemmingsplan zegt daarover: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0193.BP18001-
0004/r_NL.IMRO.0193.BP18001-0004.html#_7_Wonen  

 

7.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. eengezinshuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor beroep en/of bedrijf aan 
huis; 
 

7.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend: 

c. het gebruik van gebouwen voor beroep aan huis, tenzij het gedeelte dat voor beroep 
aan huis wordt gebruikt, niet groter is dan 30% van de vloeroppervlakte van de 
gebouwen op het perceel tot een maximum van 50 m²; 

 

http://www.zwolle.nl/breezicht
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0193.BP18001-0004/r_NL.IMRO.0193.BP18001-0004.html#_7_Wonen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0193.BP18001-0004/r_NL.IMRO.0193.BP18001-0004.html#_7_Wonen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0193.BP18001-0004/r_NL.IMRO.0193.BP18001-0004.html#_7_Wonen
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Op basis van bovenstaand, gaan we ervan uit dat beroep aan huis met een maximum van 50m2 
(en/of 30% van het vloeroppervlak) wel toegestaan is. In geval van twijfel, raden we je aan contact op 
te nemen met de gemeente. 

2.5 Hoeveel woningen komen er in de witte vlekken die nog ingevuld moeten worden? 
In de noordelijke vlekken van Breezicht- Noord komen nog ca 550 woningen. 
 
2.6 Beschikken jullie over de contactgegevens van de kopers van de vrije kavels in het gebied? 
Dit in verband met erfscheidingen? 
Nee, wij beschikken niet over de contactgegevens van deze kopers. Deze mogen ook niet verstrekt 
worden in verband met de wettelijke AVG.  
 
2.7 Wat wordt er gebouwd op de vrije kavels? 
De bouwplannen van de kopers van de vrije kavels moeten voldoen aan de randvoorwaarden van dit 
gebied. Deze zijn te raadplegen op: www.zwolle.nl/breezicht (bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan).  
 
 
2.8 Welke woningen komen er midden in Duinzijde (wit gebied)? Wanneer worden deze 
woningen gerealiseerd? 
Hier komen huurwoningen, het betreft zowel sociale- als vrije sector huurwoningen. De sociale 
huurwoningen worden ontwikkeld en verhuurd door DeltaWonen of SWZ. De vrije sector 
huurwoningen worden ontwikkeld en verhuurd door BouwInvest. Deze worden ongeveer gelijktijdig 
gerealiseerd met de woningen van VanWonen in dit gebied.  
 

 
 
 
2.9 Worden de bezoekersparkeerplaatsen in het gebied voorzien van belijning? 
Het openbaar gebied wordt aangelegd door de gemeente. Er worden veelal meerdere kleuren 
straatwerk toegepast in het gebied om de positie van de parkeerplaatsen aan te duiden. 
 
2.10 Wat gaat er gebeuren met de wielerbaan waar nu veel scooters rijden? 
Deze gaat op termijn verdwijnen en is daarom ook niet terug te vinden in de kaarten van het 
stedenbouwkundig plan. 
 

http://www.zwolle.nl/breezicht
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3. KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST 
 
3.1 Welk bedrag moet ik doorgeven als hypotheekbedrag/maandlast in de koopovereenkomst? 
Dit betreft een indicatief bedrag: neem hierin de VON-prijs van de woning en een indicatie ten aanzien 
van te kiezen ruwbouwopties en showroomopties (keuken/badkamer/toilet) mee.  
Hierbij vul je een bedrag in waarvoor je een passend financieringsaanbod gaat zoeken en wilt 
ontvangen. Wanneer blijkt dat dit niet kan, biedt deze clausule de mogelijkheid om tijdens de 8 weken 
financieringsvoorbehoud de koopovereenkomst te ontbinden.  
Voor de volledigheid: het is dus niet zo dat het geheel aan keuzes en/of de hypotheeklasten niet hoger 
mag zijn dan in dit artikel is opgenomen. Het is een artikel ter bescherming voor de klant. 
  
3.2 Wat gebeurt er als ik tijdens de bouwperiode zonder werk kom te zitten? 
Dit staat los van de koop- en aannemingsovereenkomst. Je kunt dit soort vragen bespreken met je 
hypotheekadviseur (inkomensverzekering). 
 
3.3. Is een hypotheekofferte met 6 maanden looptijd niet voldoende? Of moet ik 9 maanden 
aanhouden? (Kostenaspect) 
Wij verwachten dat je in het eerste kwartaal van 2021 uitgenodigd wordt om naar de notaris te gaan. 
Op dat moment wordt je hypotheek ingeschreven en is daarmee definitief. Daarmee vervalt dan de 
hypotheekofferte. Dit is dus een periode van rond de 6 maanden. We kunnen het echter niet 
garanderen: de opschortende voorwaarden moeten vervallen zijn, voordat we je kunnen uitnodigen 
om naar de notaris te gaan. 
 
 
4. DE WONING – ALGEMENE VRAGEN 
4.1 Hoeveel pv-panelen liggen er op mijn woning? 
Het aantal zonnepanelen op tekening is indicatief. Er komen voldoende zonnepanelen op het dak voor 
EPC = 0. Daarmee is de woning energieneutraal en kan de woning op jaarbasis voorzien in de eigen 
energiebehoefte om te verwarmen, koelen en ventileren. Voor de verschillende woningen wordt een 
aparte berekening gemaakt van het aantal zonnepanelen dat nodig is voor EPC=0. Dit hangt o.a. van 
de ligging van de woning af. Er is een EPC berekening per type beschikbaar, en er komt ook een 
berekening op bouwnummerniveau. 
 
4.2 Krijgen de woningen een glasvezelaansluiting?  
Ja 

 
4.3 Welk glas zit er in de woningen? 
HR++ 

4.4 Waarom is er gekozen voor een lucht/water warmtepomp? 
In de wijk mogen geen bronnen dieper dan 90m toegepast worden. Hierdoor wordt het rendement van 
de bron beperkt en is het vermogen in de bodem vaak niet toereikend. Meerdere bronnen per woning 
is te kostbaar en in verband met de dichtheid van verkaveling vaak niet mogelijk. Ook ontstaat bij het 
toepassen van relatief ondiepe bodemwarmtepompen het gevaar op bevriezing van de bodem, 
waardoor het rendement afneemt en de verbruikskosten stijgen. Om deze reden is gekozen alle 
woningen te voorzien van een lucht-water warmtepomp.  
 
4.5 Hoe diep liggen de leidingen van de warmtepomp buitenunit in de achtertuin? 
Deze informatie is opgevraagd en volgt zo spoedig mogelijk. 
 
4.6 Hoe vindt de hemelwaterafvoer plaats? 
De afvoer van de woningen geschiedt met een afvoer naar het gemeentelijk riool. Vanaf daar wordt 
het door de gemeente naar wadi’s in de wijk gebracht. De enige afwijking geldt voor de woningen aan 
de Trasmolen. Daar wordt het regenwater op eigen kavel geïnfiltreerd met infiltratieputten. De afvoer 
van de bergingen vindt bovengronds op eigen kavel plaats. Dit geldt voor de bergingen van de 
rijwoningen en bouwnummer 28 en 29. 
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4.7 Hoe is de groepenverdeling in de meterkast? Waar zijn de omvormer en warmtepomp op 
aangesloten? 
In de meterkast zit een hoofdschakelaar. Hiermee kan je in één handeling de gehele woning 
spanningsloos maken. Daarna volgen de aardlekschakelaars, deze detecteren eventuele lekstromen. 
Achter een aardlekschakelaar mogen 4 groepen worden geplaatst. Deze groepen detecteren 
eventuele overbelastingen en kortsluitingen. 
Tevens zijn er aardlekautomaten. De aardlekautomaten detecteren eventuele lekstromen maar ook 
eventuele overbelastingen en kortsluitingen. Deze wordt separaat naast een aardlekschakelaar 
geplaatst, hierop kan maar 1 ‘groep’ worden aangesloten. 
 
Standaard is jullie meterkast voorzien van 8 groepen (2 aardlekschakelaars). Bij het kiezen van 
bepaalde opties is een extra groep in de meterkast noodzakelijk. Bij het overschrijden van de 8 
groepen in de meterkast is een extra aardlekschakelaar benodigd (optie A5MTK011). Met deze optie 
is er dan weer ruimte voor invulling van 4 extra groepen. De aardlekautomaten worden gebruikt ten 
behoeve van de techniek (binnen- en buitenunit warmtepomp, omvormer). 
 
4.8 Aan welke duurzaamheidseisen voldoen de woningen? 
Een energie-neutrale woning wekt de gebouwgebonden energie zelf op. Daar hoort een EPC bij van 
0, wat energieneutraal betekent.  Voor elke woning is hier een berekening voor gemaakt, om te 
bepalen hoeveel PV-panelen hiervoor nodig zijn.. De basiswoningen in Duinzijde hebben een EPC 
van 0. Hierin zijn de koperskeuzeopties niet meegenomen. De woning blijft ook bij individuele keuzes  
voldoen aan de eis uit het bouwbesluit (minimaal EPC 0,4). 
 
4.9 Is het mogelijke extra zonnepanelen op te plaatsen voor nul op de meter? 
Bij nul op de meter wordt op jaarbasis ook de gebruiksgebonden energie opgewekt. Binnen dit project 
is het niet mogelijk extra zonnepanelen te plaatsen. Het aantal zonnepanelen dat nodig is om EPC 0,0 
te realiseren (al flink duurzamer dan de norm van EPC 0,4) zit bij de prijs van de woning in. 

4.10 Wat is een lucht-water warmtepomp? 
Een lucht-water warmtepomp onttrekt warmte uit de lucht en gebruikt deze warmte om de woning te 
verwarmen of om warm tapwater te produceren. De energie die warmtepomp daarvoor nodig heeft 
wordt door de PV panelen opgewekt. 

4.11 Welk merk/ type warmtepomp wordt geplaatst? 
Het exacte merk wordt nog bepaald in afstemming met de installateur. 
 
4.12 Is het mogelijk de capaciteit van de warmtepomp te vergroten? 
Ja, dat is mogelijk. Bij een aantal opties (bijvoorbeeld het toevoegen van een extra onbenoemde 
ruimte of een uitbouw) wordt de energievraag van de basis warmtepomp groter. Als gevolg daarvan 
kan een verhoging van het vermogen van de warmtepomp noodzakelijk zijn. Dit zal in de overleg met 
de installateur plaatsvinden. Het is niet verstandig om de capaciteit te verhogen zonder dat er sprake 
is van genoemde opties. Het ontwerp is nu optimaal ontwikkeld, en een verhoging kost alleen maar 
onnodige energie. 
 
4.13 Wat is de levensduur van de warmtepomp? 
De levensduur van een warmtepomp is gelijk aan die van een CV-ketel.  
 
4.14 Hoeveel geluid maakt de buitenunit van de warmtepomp? 
Ca. 45 dB.  
 
4.15 Is het mogelijk de buitenunit op een andere plek te plaatsen dan ingetekend? 
Het verplaatsen van de buitenunit is in basis niet mogelijk. De positie is zo gekozen dat deze voor alle 
woningen van toepassing is. Bij bouwnummer 1, 4 en 9 zou het mogelijk zijn om tegen meerkosten de 
buitenunit naar de zijkant van de berging te verplaatsen. Dit kan in het gesprek met de 
kopersbegeleider verder worden afgestemd. 
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4.16 Kan er een onderhoudscontract voor de warmtepomp worden afgesloten en bij wie? 
Er zijn diverse partijen op de markt die het onderhoud aan de warmtepomp kunnen uitvoeren. 

 
4.17 Hoe is het vermogen van de elektrische radiator in de badkamer bepaald? 

Dit is bepaald op basis van de capaciteitsberekening: de vloerverwarming en de elektrische radiator 
zorgen ervoor dat de vastgestelde ruimtetemperatuur (conform Woningborg voorwaarden) behaald 
kan worden. 

4.18 De woning heeft een 180 liter warmwaterboiler. Is dat genoeg? 
De boiler van 180 liter is gevuld met water van 55 graden. De meeste mensen douchen met 38 
graden, waardoor er veel meer water beschikbaar is dan de 180 liter. 

Of het voldoende is hangt van een aantal zaken af. De belangrijkste hiervan is ingegeven door 
gedrag. Hoe lang douche je? Een andere belangrijke vraag is het gebruik van de juiste douchekop.  

Door gebruik van een slimme waterbesparende kraan kun je douchen met veel waterdruk, met minder 
watergebruik. Daarnaast bestaan er douchekoppen die gebruik maakt van luchttoevoeging. (bv 
raindance showerpipe van HansGrohe), waardoor je de waterbeleving van een grote douchekop hebt, 
maar niet het water/energiegebruik. 

Bij gebruik van een douchekop met 8 liter/minuut, en een temperatuur van 38 graden, kun je met 180 
liter ongeveer een half uur achter elkaar douchen. 

Wanneer er wat eruit de boiler gaat, springt de warmtepomp bij om het boilervat weer te vullen. Het 
vullen van de gehele boiler duurt ongeveer 1,5 uur. 

4.19 Wat is een smart-boiler? 
Een smart-boiler is een apart boilervat, als (100l) uitbreiding voor meer warm water. Deze boiler wordt 
niet aangesloten op de warmtepomp, maar op het elektriciteitsnet. 

 
4.20 Waar komt de smart boiler te staan? 
De smart-boiler komt bij alle woningen in de techniekkast onder de trap te staan, met uitzondering van 
de eengezins-rijwoningen en de levensloopbestendige tweekapper. 
 

4.21 Wat is de positie van de waterontharder die in de optie gekozen kan worden bij uitbreiding 
van de boiler? 
Deze vraag hebben wij neergelegd bij de installateur en komen hier zo spoedig mogelijk op terug.  

 
4.22 Wat is gebalanceerde ventilatie?  
De woning is zeer duurzaam gebouwd: de warmtepomp, Laagtemperatuur vloerverwarming en 
ventilatie zijn op elkaar afgestemd.  De woning is voorzien van gebalanceerde ventilatie. Dit wil 
zeggen dat er evenveel lucht inkomt als er uitgaat en de lucht die binnenkomt wordt voorverwarmd 
met de lucht die er uitgaat. Daardoor ervaar je geen tocht en is er minder energie en warmte nodig om 
de woning op temperatuur te houden. De woning is voorzien van een laagtemperatuur 
vloerverwarming, dit zorgt voor comfort en bespaart energie. Het is daarom niet nodig  en niet 
wenselijk om de temperatuur ’s nachts naar beneden bij te stellen. Let op: door deze langzame 
opwarming duurt het daarmee ook lang om de temperatuur in de woning met een paar graden te 
verhogen. Nachtverlaging is dus niet wenselijk. 

4.23 Wordt de keuken voor of na oplevering geplaatst? 
De keukens worden na oplevering geplaatst. 
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4.24 Kan ik in de keuken gebruik maken van een afzuigkap? 
De keukens in deze woningen dienen gebruik te maken van een recirculatiekap. 

De woning is zeer duurzaam gebouwd: de warmtepomp, Laagtemperatuur vloerverwarming en 
ventilatie zijn op elkaar afgestemd.  Wanneer je de keuken zou afzuigen met een reguliere afzuigkap, 
blaas je alle warmte uit het huis. De balansventilatie is dan ontregeld, het huis wordt koud, en de 
warmtepomp moet heel hard werken om het weer op temperatuur te krijgen, hetgeen dus veel energie 
kost. Daarom is het gebruik van een recirculatiekap vereist. Deze neemt wel het vocht en de geurtjes 
weg, maar blaast de gezuiverde lucht, met behoud van temperatuur, weer terug in de ruimte. Het is 
belangrijk dit te melden bij je keukenleverancier. 

 
4.25 Is het parkeren op eigen grond een verplichting? 
Nagenoeg alle woningen hebben een eigen parkeerplaats. Voor de tweekappers, de 
levensloopbestendige woningen en de tweekappers is deze op de eigen oprit gesitueerd. Voor een 
enkele hoekwoning is deze aan de zijkant van het huis opgenomen. Voor de meeste woningen is deze 
opgenomen in de parkeerkoffers. Alleen bouwnummer 30 t/m 32 en 71 t/m 74 hebben geen eigen 
parkeerplek. Eigen parkeerplaatsen zijn op de situatietekening met een ‘P’ aangegeven. 
 
De eigen parkeerplek wordt vastgelegd in de koopakte en leveringsakte. Hierin staat ook dat je 
verplicht bent deze in stand te houden. De concept leveringsakte is in de verkoopmap opgenomen.  
 
4.26 Waarom is er voor gekozen de gevelbekleding van onderhoudsarm (op hout lijkend) 
kunststof te vervangen door hout? 
De gevelbekleding wordt uitgevoerd in Platowood Fraké, een verduurzaamde houtsoort welke nog 
een nadere afwerking krijgt. Meer informatie over deze houtsoort is op de website van Platowood te 
vinden. 
 
4.27 Kunnen we een voorbeeld van de houten gevelbekleding zien? 
Ja, deze is binnenkort te zien in het infohuis. 
 
4.28 Welke kleur gevelsteen/steenstrip wordt voor mijn woning toegepast? 
Een overzicht hiervan is toegevoegd aan deze FAQ. 
 

5. KOPERSOPTIES – ALGEMENE VRAGEN 
 
5.1 Is het mogelijk een verblijfsruimte op de tweede verdieping te realiseren? 
Het is mogelijk onbenoemde ruimte(n) op de tweede verdieping te realiseren conform omschrijving in 
de koperskeuzelijst. Dit betreft geen verblijfsruimte, de ruimte voldoet niet aan alle eisen die gesteld 
worden in het bouwbesluit ten aanzien van een verblijfsruimte (bijvoorbeeld ventilatie, 
daglichttoetreding).  
 
5.2 Is er een impressie van het standaard sanitair/tegelwerk beschikbaar? 
In de brochure zijn sfeerimpressies weergegeven van de mogelijkheden die er zijn en is het standaard 
in de woning aanwezige sanitair en tegelwerk aangegeven. Er is geen impressie van de badkamer of 
het toilet beschikbaar, het sanitair is in de showroom te bekijken.  
 
5.3 Hoeveel tijd heb ik voor het maken van de koperskeuzes? 
Vanaf het moment dat je wordt uitgenodigd voor een koperskeuzegesprek heb je minimaal 8 weken 
de tijd tot de sluitingsdatum. In die periode heb je een gesprek met je kopersbegeleider en eventueel 
een tweede gesprek. Daarnaast maak je in deze periode keuzes ten aanzien van keuken, tegels, 
sanitair en binnendeuren. De sluitingsdatum is een harde datum: na die datum zijn geen aanvullende 
keuzes meer mogelijk. Vanaf dat moment starten we met de voorbereiding voor de uitvoering van de 
woningen. De sluitingsdatum is afhankelijk van de bouwvolgorde, deze wordt tijdig gecommuniceerd. 
 



 
 

Pagina 13 van 19 
 

5.4 In de koperskeuzelijst is aangegeven dat een vergroting van de capaciteit van de 
warmtepomp nodig is. Bij welke opties of combinaties van opties is dit nodig? 
Dit staat vermeld bij de opties waar dit relevant voor is. 
 
5.5 Is een dakkapel toegestaan? Kan ik naderhand een grotere dakkapel plaatsen? 
De dakkapellen die zijn opgenomen in de planuitwerking zijn opgenomen in de koperskeuzelijsten. 
Deze dakkappellen zijn dus toegestaan. In de koperskeuzelijst staat vermeld waar de dakkapel 
geplaatst kan worden, afhankelijk van de positie van de pv-panelen. 
Een ander type of formaat dakkapel is niet getoetst of goedgekeurd door de gemeente.  
 
5.6 Bestaat de mogelijkheid meer PV-panelen toe te voegen? 
Er komen voldoende zonnepanelen op het dak voor EPC = 0. Voor de verschillende woningen wordt 
een aparte berekening gemaakt van het aantal zonnepanelen dat nodig is voor EPC=0. Dit hangt o.a. 
van de ligging van de woning af. Veelal is het hele dakvlak al gevuld en biedt het dak geen ruimte voor 
extra PV-panelen. 
 
 
5.7 Hoe werkt de optionele koelfunctie? 
Met de optionele koelfunctie is het mogelijk om met de warmtepomp (beperkt) te koelen (naast de 
functionaliteit van verwarmen). Hoeveel graden de koelfunctie kan koelen heeft met een aantal 
aspecten te maken. Een eerste aspect is het wel of niet toepassen van zonwering. Daarnaast is het 
gebruik van de woning tijdens de zomer van belang. Als je in de zomerperiode de ramen en deuren ’s 
middags open hebt staan, komt er vanzelfsprekend ook meer warmte binnen in de woning. Afhankelijk 
van al deze mogelijke invloeden kan een warmtepomp zorgen voor extra verkoeling van de 
binnentemperatuur van maximaal 3℃ tot 5℃. Let op: dit is dus géén airconditioning. 
 
5.9 Kan ik de gevelindelingsopties uit de koperskeuzelijst kiezen in combinatie met een 
verlenging van 1,2 of 2,4 m? 
Ja, vrijwel alle gevelindelingsopties zijn ook mogelijk in combinatie met een woningverlenging.  
Let op: ivm de erfgrenzen, is het voor de bnrs 48 en 49 niet mogelijk te kiezen voor een uitbouw van 
1,2m (optie AOWON010A). De uitbouw van 2,4 m (optie AOWON020A) is niet mogelijk voor bnrs 48, 
49 en 50. 
 
5.10 Is de schrobput bij de optie buitenkraan aangesloten op de riolering? 
Ja, deze wordt aangesloten op de vuilwaterriolering van de woning. 
 
5.11 Wat is de minderprijs als de badkamer casco wordt afgenomen? 
Dit is opgenomen in de koperskeuzelijst. 
 
5.12 Waarom is er geen kruipruimte en hoe kom je dan bij de leidingen? 
Hiervoor is gekozen om zo optimaal mogelijk met je grondbalans om te gaan. Je kunt dus niet bij de 
leidingen onder de vloer komen.  
 
5.13 Waarom komt er achter de knieschotten géén cementdekvloer en in hoeverre zijn die 
ruimtes dan als bergruimte wel te gebruiken? En wat zijn de formaten van de luiken? 
De ruwe betonvloer kan als bergruimte worden gebruikt. De afmeting van het luik zijn ca. 60x100 cm 
(bxh). 

 
6. WONINGEN - RIJWONINGEN  
 
6.1 Wat kost de smart boiler? 
Dit staat vermeld in de koperskeuzelijst. 
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6.2 De badkamerdeur is een schuifdeur. Kan deze vervallen? (bnr 28) 
De schuifdeur is bewust gekozen in het kader van levensloopbestendigheid, maar indien gewenst kan 
ingewisseld worden voor een draaideur die de slaapkamer in draait.  
Let op: dit beperkt de ruimte door draaiing van de deur en de positie van het bed.  
 
6.3 Is de optie alleen toilet mogelijk? (Hoekwoning bnr. 75 en 81) 
Dit is mogelijk, maar er zijn beperkingen aan de exacte positie van het toilet. 
 
6.4 Raam in zijgevel: wat is de exacte positie en borstweringhoogte i.v.m. positie en indeling 
keuken? (Hoekwoning bnr. 75 en 81) 
De borstweringhoogte is te laag voor een rechtstreeks te plaatsen van een hoekkeukenblok onder het 
raam (nl. ca. 70 cm). In samenspraak met een keukenleverancier is wel een plaatsing van een 
“schier”eiland mogelijk.  
 
6.5 Komt de enkele tuindeur te vervallen indien er gekozen wordt voor een schuifpui? (bnr 81) 
Bij een basis schuifpui komt de tuindeur niet te vervallen. Indien bijvoorbeeld voor een breder kozijn 
(dubbele tuindeuren met zijlichten) gekozen wordt, vervalt deze wel. 
 
6.6 Is het mogelijk om de HSB-binnenwanden te laten isoleren? 
Dit kan niet aanvullend gekozen worden.  
 
6.7 Berging verbreden (bnr 19) 
Uitbreiding in de lengte is niet mogelijk. Er wordt onderzocht of we een mogelijkheid kunnen 
aanbieden voor het uitbreiden van de berging in de langsrichting.  
 
6.8 Er zit een peilkozijn op de begane grond in de voorgevel. Waarom zijn de hoekwoningen 
voorzien van peilkozijnen en waarom is dit geen draaikiepdeur i.p.v. een draaideur? (Bnr 59) 
Dit is een ontwerpkeuze van de architect. Een draaikiep raam is met deze afmetingen niet mogelijk. 
Een kiep-raam zou als optie wel gekozen kunnen worden.  
 
6.9 Is zonwering op de HSB-gevels mogelijk? 
Het is in de basis niet mogelijk om een uitvalscherm aan de gevel op te hangen. Er wordt een 
kopersoptie gemaakt voor een constructieve voorziening ten behoeve van het ophangen van 
uitvalscherm.  
Zonwering door middel van een verticaal screen is wel mogelijk. 
 
6.10 Wat is de hoogte van de borstwering van het kozijn in de keuken (in verband met wens 
hoek-opstelling keuken, specifiek bouwnummer 44)? 
Bij de rijwoningen met een kozijn met borstwering in de keuken is het mogelijk om de keuken met een 
aanrechtblad op hoogte van 91 cm onder het kozijn te plaatsen. 
 
6.11 Hoe verhoudt het overstek van het bloemkozijn zich tot de kadastrale grens? (bnr 47) 
De architect heeft er in het ontwerp rekening mee gehouden dat dit past binnen de kadastrale 
grenzen.  
 
6.12 In de verkoopdocumentatie ontbreekt het tappunt van het warmwaterleidingnet 
thermostatische bad mengkraan. 
Dit is correct, hiervoor zal een erratum worden opgesteld. Vanaf de lucht-water warmtepomp wordt 
een warmwaterleidingnet aangelegd naar de thermostatische bad mengkraan voor het bad (let op: dit 
geldt alleen voor de 5400mm brede woningen).  
 
6.13 Hoe werken de draadloze schakelaars? 
De plafondlichtpunten zijn gevoed, alleen de schakeling gaat draadloos. 
 
6.14 Hoe wordt de optie A0GVL022, dubbele tuindeuren met zijlichten, in de gevel geplaatst?  
Zie de optietekening.  
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6.15 Is het mogelijk een wand op de eerste verdieping te laten vervallen (2 slaapkamer en 
badkamer)? 
Dit is mogelijk.  
 
6.16 Hoe verhoudt de optie uitbreiding berging zich tot de pergola die in de basis is 
opgenomen voor de bouwnummers waar dit van toepassing is? 
Het is niet mogelijk de berging te vergroten naar 3 x 3m bij de rijwoningen in blok E. Dit in verband met 
het parkeren op eigen kavel. Er wordt onderzocht of de berging in de langsrichting kan worden 
uitgebreid. 
 
 
6.18 Waar liggen de bezoekersparkeerplaatsen ten behoeve van blok C? 
In het stedenbouwkundig plan is te zien waar parkeerplaatsen in de openbare ruimte beschikbaar zijn 
Daarnaast zijn in de mandelige parkeerkoffer voor blok C enkele extra, niet toegewezen, 
parkeerplaatsen beschikbaar voor eigen gebruik van de bewoners in blok C. 
 
Dit geldt ook voor blok F: in deze gedeelde mandelige parkeerkoffer zijn enkele extra, niet 
toegewezen parkeerplaatsen beschikbaar voor eigen gebruik van de bewoners van in blok F. 
 
6.19 Wat betekenen mandeligheid en het recht van overpad? 
De achterpaden achter enkele rijwoningen en de parkeerstraat in blok E zijn juridisch vastgelegd 
middels een recht van overpad. Dit regelt dat je anderen het recht geeft over dit stukje grond van je te 
lopen (of in geval van de parkeerstraat te rijden) en geeft je het recht dit ook te doen. Recht van 
overpad is een eenvoudige manier van vastleggen en vergt verder geen verenigingsvorm of jaarlijkse 
overlegstructuur. In de concept akte van levering is dit nader uitgewerkt. 
 
Voor de ‘parkeerkoffers’ in blok C en F is de mandeligheid vastgelegd en uitgelegd in de concept akte 
van levering. Hierbij zijn alle gebruikers van dit terrein gezamenlijk eigenaar van het geheel en hebben 
alle gebruikers een bepaald aandeel hierin. In deze parkeerkoffers zijn de eigen parkeerplaatsen 
vastgelegd en zijn de overige parkeerplaatsen voor collectief gebruik van de gezamenlijke eigenaren. 
De eigenaren van dit terrein zijn tevens verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding 
van dit terrein. 
 
 
7. WONINGEN - TWEE ONDER EEN KAP/VRIJSTAAND  
 
7.1 Is een werkbestemming mogelijk in de aangebouwde stenen berging? 
Het bestemmingsplan zegt daarover: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0193.BP18001-
0004/r_NL.IMRO.0193.BP18001-0004.html#_7_Wonen  
 

7.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

b. eengezinshuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor beroep en/of bedrijf aan 
huis; 

7.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend: 

d. het gebruik van gebouwen voor beroep aan huis, tenzij het gedeelte dat voor beroep 
aan huis wordt gebruikt, niet groter is dan 30% van de vloeroppervlakte van de 
gebouwen op het perceel tot een maximum van 50 m²; 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0193.BP18001-0004/r_NL.IMRO.0193.BP18001-0004.html#_7_Wonen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0193.BP18001-0004/r_NL.IMRO.0193.BP18001-0004.html#_7_Wonen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0193.BP18001-0004/r_NL.IMRO.0193.BP18001-0004.html#_7_Wonen
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Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat beroep aan huis met een maximum van 50m2 (en/of 
30% van het vloeroppervlak) wel toegestaan is. In geval van twijfel, raden we je aan contact op te 
nemen met de gemeente. 

 
7.2 Kan de aangebouwde stenen berging geïsoleerd worden? 
Ja dat is mogelijk, zie de koperskeuzelijst. 
 
 
7.3 Is het mogelijk een andere pui te plaatsen in de voorgevel van de aangebouwde stenen 
berging? 
In de koperskeuzelijst is bij optie A0BER021 een gevelindeling getekend welke ook als “losse optie” 
gekozen kan worden, zie ook de optietekening. Andere gevelindelingen dan in de gevelindeling uit 
optie A0BER021 omschreven zullen na oplevering in eigen beheer moeten worden geplaatst en dan 
ook te worden afgestemd met de gemeente Zwolle. 
 
7.4 Is het mogelijk naderhand een bijgebouw in de achtertuin te plaatsen? 
De randvoorwaarden hiervoor zijn te raadplegen op het omgevingsloket online: www.olo.nl 
Hier is te checken of hiervoor een vergunning nodig is. 
 
7.5 Is een kruipruimte/inspectieruimte mogelijk? 
Dit is niet mogelijk in verband met gesloten grondbalans (het project is zo opgezet dat optimaal met de 
grondbalans wordt omgegaan. 
 
7.6 Is het mogelijk de badkamer uit te breiden? 
Het vergroten van de badkamer buiten de mogelijkheden in de optielijst (dit geldt alleen voor de 
vrijstaande woningen) is niet mogelijk.  

7.7 Wat is de hoogte van de plafonds? 
De hoogte van plafond bedraagt circa 2640mm boven de betonvloer 

 

8. WONINGEN - LEVENSLOOPBESTENDIGE/SENIORENWONINGEN BLOK H 
 
8.1 Hoe hoog wordt het talud achter de seniorenwoningen (blok H)? 
De gemeente heeft ons aangegeven dat het talud achter de seniorenwoningen  in de civieltechnische 
uitwerking (lang) niet zo hoog wordt als eigenlijk bedoeld. Vanuit het beeld is een groene 
erfafscheiding van belang en passend in de sfeer van Breezicht. Met de ontwikkelaar van het naast 
gelegen plan) heeft de gemeente daarom een hogere haag op de erfgrens afgesproken. Het geheel 
van talud en haag zorgt voor voldoende hoogte en privacy in de tuin. 

 

8.2 Wie is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de groene erfafscheidingen? 
Waar in het beeldkwaliteitplan hagen zijn aangegeven op de erfgrens, worden die in Breezicht door de 
gemeente gerealiseerd en drie jaar onderhouden. Dus ook deze aan de achterzijde van de 
seniorenwoningen in blok H. Hierover worden nadere afspraken gemaakt met degene die de hagen 
aanplant en drie jaar onderhoudt, deze partij is nog niet bekend. Na drie jaar is het onderhoud van de 
hagen voor de eigenaar. 

 

http://www.olo.nl/
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8.3 Wat wordt er gebouwd in de ‘witte vlek’ onder blok H? 
De kavel aan de zuidzijde van Duinzicht is gereserveerd voor een voorziening in combinatie met 
wonen. In het huidige bestemmingsplan is alleen wonen mogelijk op deze plek: wanneer een 
voorziening gerealiseerd wordt, moet hiervoor dus eerst het bestemmingsplan worden aangepast.  

De gemeente heeft toegezegd dat aan de rand van Duinzijde de maximale hoogte van deze 
voorziening 12 meter is. Er is nog geen sprake van een concreet programma, ook is er nog geen 
ontwikkelaar voor de locatie. Voor de verdere invulling wordt naar verwachting in 2021 een verkenning 
opgestart. De invulling hangt ook samen met de verdere groei van de wijk en de behoefte in 
verschillende omliggende gebieden. De gemeente zal deze informatie binnenkort ook op de eigen 
website plaatsen. 

 
8.4 Hoe zijn de binnenwanden geïsoleerd? 
De binnenwanden worden tussen verblijfsruimte (slaapkamer, woonkamer) geïsoleerd door het 
toevoegen van een minerale wol. 

 
8.5 Hoe lang gaan steenstrips mee? 
Minerale steenstrips hebben een lange levensduur van meer dan 50 jaar. Let op: alleen de reguliere 
rijwoningen zijn HSB met minerale steenstrips. Dit geldt niet voor de seniorenwoningen in blok H. 

 
8.6 Is het mogelijk een douche op zolder te plaatsen, eventueel in combinatie met een grotere 
dakkapel dan nu is meegenomen in de meerwerkmogelijkheden? 
Dit is niet mogelijk. Het is wel mogelijk een toilet op de verdieping te plaatsen. 

 
8.7 Is er een achteringang in de tuin? 
Nee, de tuin grenst aan een talud. Er is geen achteringang in de tuin. 
 

8.8 Is de muur tussen de woonkamer en de opstelruimte wasmachine/ droger geïsoleerd, om 
geluidsoverlast te voorkomen? 
Deze wand is geïsoleerd in verband met de positie van de wasmachine en wasdroger. Dit geldt alleen 
voor bouwnummers 75 t/m 81. 

 
8.9 Mag er een carport worden geplaatst voor de (senioren)woning 
Dit kan niet als optie gekozen worden in verband met de eisen van de gemeente.  
 

 
 

  



 
 

Pagina 18 van 19 
 

 

BIJLAGE: METSELWERK EN STEENKLEUR PER BOUWNUMMER 
 

 

  



 
 

Pagina 19 van 19 
 

 


	1. ALGEMENE VRAGEN
	1.1 Is er subsidie mogelijk voor duurzaamheidsmaatregelen?
	1.2 Wie is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de groene erfafscheidingen?
	1.3 In hoeverre is stikstof/PFAS nog een risico voor dit project?

	2. DE WIJK/HET PROJECT
	2.1 Hoe verloopt de ontsluiting van de wijk?
	2.2 Wat wordt de maatschappelijke voorziening nabij het project- witte vlek?
	2.3 Informatie over speeltuinen en groen
	2.4 Mag ik een beroep aan huis realiseren?
	7.1 Bestemmingsomschrijving

	2.5 Hoeveel woningen komen er in de witte vlekken die nog ingevuld moeten worden?
	2.6 Beschikken jullie over de contactgegevens van de kopers van de vrije kavels in het gebied? Dit in verband met erfscheidingen?
	2.7 Wat wordt er gebouwd op de vrije kavels?
	2.9 Worden de bezoekersparkeerplaatsen in het gebied voorzien van belijning?
	2.10 Wat gaat er gebeuren met de wielerbaan waar nu veel scooters rijden?

	3. KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST
	3.1 Welk bedrag moet ik doorgeven als hypotheekbedrag/maandlast in de koopovereenkomst?
	3.2 Wat gebeurt er als ik tijdens de bouwperiode zonder werk kom te zitten?
	3.3. Is een hypotheekofferte met 6 maanden looptijd niet voldoende? Of moet ik 9 maanden aanhouden? (Kostenaspect)

	4. DE WONING – ALGEMENE VRAGEN
	4.1 Hoeveel pv-panelen liggen er op mijn woning?
	4.2 Krijgen de woningen een glasvezelaansluiting?
	4.3 Welk glas zit er in de woningen?
	4.4 Waarom is er gekozen voor een lucht/water warmtepomp?
	4.5 Hoe diep liggen de leidingen van de warmtepomp buitenunit in de achtertuin?
	4.6 Hoe vindt de hemelwaterafvoer plaats?
	4.7 Hoe is de groepenverdeling in de meterkast? Waar zijn de omvormer en warmtepomp op aangesloten?
	4.8 Aan welke duurzaamheidseisen voldoen de woningen?
	4.9 Is het mogelijke extra zonnepanelen op te plaatsen voor nul op de meter?
	4.10 Wat is een lucht-water warmtepomp?
	4.11 Welk merk/ type warmtepomp wordt geplaatst?
	4.12 Is het mogelijk de capaciteit van de warmtepomp te vergroten?
	4.13 Wat is de levensduur van de warmtepomp?
	4.14 Hoeveel geluid maakt de buitenunit van de warmtepomp?
	4.15 Is het mogelijk de buitenunit op een andere plek te plaatsen dan ingetekend?
	4.16 Kan er een onderhoudscontract voor de warmtepomp worden afgesloten en bij wie?
	4.18 De woning heeft een 180 liter warmwaterboiler. Is dat genoeg?
	4.19 Wat is een smart-boiler?
	4.20 Waar komt de smart boiler te staan?
	4.21 Wat is de positie van de waterontharder die in de optie gekozen kan worden bij uitbreiding van de boiler?
	4.22 Wat is gebalanceerde ventilatie?
	4.23 Wordt de keuken voor of na oplevering geplaatst?
	4.24 Kan ik in de keuken gebruik maken van een afzuigkap?
	4.25 Is het parkeren op eigen grond een verplichting?
	4.26 Waarom is er voor gekozen de gevelbekleding van onderhoudsarm (op hout lijkend) kunststof te vervangen door hout?
	4.27 Kunnen we een voorbeeld van de houten gevelbekleding zien?
	4.28 Welke kleur gevelsteen/steenstrip wordt voor mijn woning toegepast?

	5. KOPERSOPTIES – ALGEMENE VRAGEN
	5.1 Is het mogelijk een verblijfsruimte op de tweede verdieping te realiseren?
	5.2 Is er een impressie van het standaard sanitair/tegelwerk beschikbaar?
	5.3 Hoeveel tijd heb ik voor het maken van de koperskeuzes?
	5.4 In de koperskeuzelijst is aangegeven dat een vergroting van de capaciteit van de warmtepomp nodig is. Bij welke opties of combinaties van opties is dit nodig?
	5.5 Is een dakkapel toegestaan? Kan ik naderhand een grotere dakkapel plaatsen?
	5.6 Bestaat de mogelijkheid meer PV-panelen toe te voegen?
	5.7 Hoe werkt de optionele koelfunctie?
	5.9 Kan ik de gevelindelingsopties uit de koperskeuzelijst kiezen in combinatie met een verlenging van 1,2 of 2,4 m?
	5.10 Is de schrobput bij de optie buitenkraan aangesloten op de riolering?
	5.11 Wat is de minderprijs als de badkamer casco wordt afgenomen?
	5.12 Waarom is er geen kruipruimte en hoe kom je dan bij de leidingen?
	5.13 Waarom komt er achter de knieschotten géén cementdekvloer en in hoeverre zijn die ruimtes dan als bergruimte wel te gebruiken? En wat zijn de formaten van de luiken?

	6. WONINGEN - RIJWONINGEN
	6.1 Wat kost de smart boiler?
	6.2 De badkamerdeur is een schuifdeur. Kan deze vervallen? (bnr 28)
	6.3 Is de optie alleen toilet mogelijk? (Hoekwoning bnr. 75 en 81)
	6.4 Raam in zijgevel: wat is de exacte positie en borstweringhoogte i.v.m. positie en indeling keuken? (Hoekwoning bnr. 75 en 81)
	6.5 Komt de enkele tuindeur te vervallen indien er gekozen wordt voor een schuifpui? (bnr 81)
	6.6 Is het mogelijk om de HSB-binnenwanden te laten isoleren?
	6.7 Berging verbreden (bnr 19)
	6.8 Er zit een peilkozijn op de begane grond in de voorgevel. Waarom zijn de hoekwoningen voorzien van peilkozijnen en waarom is dit geen draaikiepdeur i.p.v. een draaideur? (Bnr 59)
	6.9 Is zonwering op de HSB-gevels mogelijk?
	6.10 Wat is de hoogte van de borstwering van het kozijn in de keuken (in verband met wens hoek-opstelling keuken, specifiek bouwnummer 44)?
	6.11 Hoe verhoudt het overstek van het bloemkozijn zich tot de kadastrale grens? (bnr 47)
	6.12 In de verkoopdocumentatie ontbreekt het tappunt van het warmwaterleidingnet thermostatische bad mengkraan.
	6.13 Hoe werken de draadloze schakelaars?
	6.14 Hoe wordt de optie A0GVL022, dubbele tuindeuren met zijlichten, in de gevel geplaatst?
	6.15 Is het mogelijk een wand op de eerste verdieping te laten vervallen (2 slaapkamer en badkamer)?
	6.16 Hoe verhoudt de optie uitbreiding berging zich tot de pergola die in de basis is opgenomen voor de bouwnummers waar dit van toepassing is?
	6.18 Waar liggen de bezoekersparkeerplaatsen ten behoeve van blok C?
	6.19 Wat betekenen mandeligheid en het recht van overpad?

	7. WONINGEN - TWEE ONDER EEN KAP/VRIJSTAAND
	7.1 Is een werkbestemming mogelijk in de aangebouwde stenen berging?
	7.1 Bestemmingsomschrijving

	7.2 Kan de aangebouwde stenen berging geïsoleerd worden?
	7.3 Is het mogelijk een andere pui te plaatsen in de voorgevel van de aangebouwde stenen berging?
	7.4 Is het mogelijk naderhand een bijgebouw in de achtertuin te plaatsen?
	7.5 Is een kruipruimte/inspectieruimte mogelijk?
	7.6 Is het mogelijk de badkamer uit te breiden?
	7.7 Wat is de hoogte van de plafonds?

	8. WONINGEN - LEVENSLOOPBESTENDIGE/SENIORENWONINGEN BLOK H
	8.1 Hoe hoog wordt het talud achter de seniorenwoningen (blok H)?
	8.2 Wie is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de groene erfafscheidingen?
	8.3 Wat wordt er gebouwd in de ‘witte vlek’ onder blok H?
	8.4 Hoe zijn de binnenwanden geïsoleerd?
	8.5 Hoe lang gaan steenstrips mee?
	8.6 Is het mogelijk een douche op zolder te plaatsen, eventueel in combinatie met een grotere dakkapel dan nu is meegenomen in de meerwerkmogelijkheden?
	8.7 Is er een achteringang in de tuin?
	8.8 Is de muur tussen de woonkamer en de opstelruimte wasmachine/ droger geïsoleerd, om geluidsoverlast te voorkomen?
	8.9 Mag er een carport worden geplaatst voor de (senioren)woning

	BIJLAGE: METSELWERK EN STEENKLEUR PER BOUWNUMMER

