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Onderwerp : ·Persbericht start woningbouwprojecten Haaften en Varik

In de gemeente Neerijnen wordt de komende tijd een tweetal grootschaliger bouwprojecten gestart,
namelijk Haaften-Noord in Haaften en Molenblok in Varik. Voor beide projecten is inmiddels gestart met
de werkzaamheden rondom het bouwrijp maken van de grond.
Haaften-Noord
Het woningbouwproject is gelegen aan de noordzijde van Haaften, tussen de Enggraaf en de
Bernhardstraat ter hoogte van het MFC De Burcht van Haeften. Het betreft een project van circa 65
woningen en is een mix van koop- en huurwoningen. De woningen worden gebouwd in een
samenwerkingsverband tussen de gemeente Neerijnen enkele bouwontwikkelaars en
Woningbouwvereniging 'De Goede Woning-Neerijnen". De koopwoningen zijn onderverdeeld in rij- en
hoekwoningen, twee-onder-één kap woningen en vrije kavels in verschillende prijsklassen. Het plan is
onder andere te bekijken op de website van de gemeente.
In de laatste week van augustus is gestart met de werkzaamheden om het gebied bouwrijp te maken,
zoals grondverzet, het leggen van leidingen en het graven van watergangen. De planning is om het
gebied in oktober gereed te hebben voor de start van de woningbouw.
Molenblok Varik
Het plan Molenblok is gelegen aan de noordoostzijde van Varik langs de Waalbandijk met een entree
op de Kerkstraat. Deze woningen, in totaal 55 koopwoningen onderverdeeld naar rij- en hoekwoningen,
twee-onder-één kap woningen en vrije kavels in verschillende prijsklassen, worden gerealiseerd door
een samenwerking tussen de gemeente Neerijnen met Vabo Ontwikkeling bv. Op de website van Vabo
Ontwikkeling bv. is dit plan te bekijken.
Ook hier is men eind augustus gestart het de werkzaamheden om het eerste gedeelte van de locatie
vanaf de Kerkstraat voor de bouw van 21 woningen bouwrijp te maken, zoals het grondverzet, het
leggen van de benodigde leidingen leggen en het graven van watergangen. En ook hier is het de
bedoeling om het gebied in oktober gereed te hebben voor de start van de woningbouw. Het overige
deel van het project volgt later.
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