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Beste inwoners van Lintelo,
Voor jullie ligt een flyer van Lintelo’s Belang met
belangrijke informatie voor jongeren uit Lintelo die op
zoek zijn naar een betaalbare woning in Lintelo.
Lintelo’s Belang is al geruime tijd met de gemeente in
gesprek over woonruimte voor jongeren en het
beschikbaar zijn van bouwkavels. Op dit moment hebben
deze gesprekken het volgende concrete resultaat
opgeleverd;

Grijp dan nu je kans!
Voor jongeren die zelf actief mee willen denken en
werken aan hun eigen starterswoning is dit een uitgelezen
kans die zich niet snel weer voor zal doen in Lintelo. Ook
als jullie b.v. samen iets willen realiseren is dit een
uitgesproken mogelijkheid om dit met elkaar te doen. De
getoonde woningen op deze flyer zijn voorbeelden. Er is in
overleg veel mogelijk!
Voorbeeld indeling

In Lintelo kunnen op het voormalige kleuterschoolterrein
3 instapwoningen worden gerealiseerd.
Deze woningen van ca. 50 m2 oppervlakte (geschikt tot 2
personen) komen op kavels van ruim 200 tot ruim 300
m2. De kavelprijzen zijn zeer gunstig.
Van de gemeente krijgen jongeren uit Lintelo nu de kans
om een kavel te kunnen kopen. De gemeente heeft
Lintelo’s Belang gevraagd om te peilen of er
belangstellenden zijn. Daarom deze flyer!
Lees, reageer, onderneem, bouw
en bewoon je eigen stek!
Dus jongeren uit Lintelo, loop je al langer rond met
plannen voor een eigen woning en wil je graag in Lintelo
wonen?

Ligt kopen op dit moment niet binnen je mogelijkheden
dan is huren ook een optie. De gemeente realiseert dan
een huurwoning met een relatief lage huurprijs (ca € 500,per maand).
Dus ben je op zoek naar een koop- of huurwoning
in Lintelo? Meld je dan aan of vraag vrijblijvend
naar meer informatie bij Lintelo’s Belang.

