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wonen

Kerstballen en nieuwbouw...
Sinterklaas is weer naar Spanje en
iedereen is nu bezig met de kerstdagen.
We naderen met rasse schreden het einde
van een enerverend en hectisch jaar.
Zodoende is iedereen zakelijk en privé
druk doende met de kerstversiering,
evaluatiegesprekken, eindejaarsborrels,
verkiezing ondernemer van het jaar
(weer niet genomineerd), toepassen
van de laatste fiscale voordelen in het
oude jaar, kerstinkopen etc. etc….
In deze kersteditie een korte impressie
van de actuele woningmarkt, een terugen vooruitblik, ons complete aanbod,
de recent verkochte woningen, natuurlijk
de laatste ontwikkelingen met betrekking
tot nieuwbouw, een tevreden klant en
verder de nodige nieuwtjes en wetenswaardigheden op gebied van wonen.
Veel lees en kijkplezier!

Verhuisd...

Sinds eind oktober zijn we verhuisd
naar ons nieuwe pand op de
Donkere Gaard 28.

Mede door een strakke planning was alles
precies op tijd gereed. We zijn nog bezig
met de laatste klusjes. We zitten er heerlijk
ruim bij en alles is weer strak en fris. En met
de nieuwe bureaus en computers is het
weer plezierig en efficiënt werken.
We zijn klaar voor de toekomst…
Ook Financieel Totaal Planners (FTP) is
meeverhuisd, zodat we alles op gebied
van wonen en hypotheken weer onder
één dak hebben (zie achterpagina).

Woningmarkt
(landelijk)

De woningmarkt zit nog steeds op slot!
De kranten staan er vol van en op TV
komt dit onderwerp bij ieder nieuwsuitzending en talkshow wel aan bod.
Er is namelijk een groot gebrek aan
nieuwbouw, met name door de
stikstof-/PFAS-problematiek.

Het aanbod is nog nooit zo laag geweest
en er is geen gezonde doorstroming. Het is
in de populaire prijsklasse soms vechten
om een woning. Bijna alle woningen worden
voor de vraagprijs of hoger verkocht.
Door het geringe aanbod en de grote
vraag stijgen de prijzen tot ongekende
hoogtes. Landelijk is de gemiddelde prijs
voor een bestaande woning inmiddels

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een gezond 2020!
Team Meesters Makelaardij,

gestegen tot boven de e 300.000,-.
Ten opzichte van het jaar ervoor is dat een
stijging van 6%. Mede door de stijgende
grondkosten en hogere bouwkosten moet
men voor een nieuwbouwwoning
gemiddeld al e 400.000,- betalen.
Derhalve is de aankoop van een woning
voor o.a. starters en alleenstaanden niet
langer betaalbaar. Zij moeten 10 tot
11 keer van hun inkomen lenen, daar
waar de bank max 4,5 maal het inkomen
aan hypotheek verstrekt. De problemen in
de huidige woningmarkt gelden dus voor
alle doelgroepen; van starters tot senioren
en zowel bij huur- als bij koopwoningen.
En het vervelende is dat er voorlopig
geen verandering komt. Een handjevol
verantwoordelijken bij zowel de landelijke
als de provinciale als de gemeentelijke
overheden kunnen/willen, los van de
stikstof/PFAS problematiek, om principiële,
politieke, bouwtechnische, vergunningtechnische of financiële redenen geen
beslissing nemen.
Gebrek aan regie en daadkracht en altijd
weer een antwoord klaar hebben waarom
iets niet lukt.

Het ego van menigeen kan soms ook een
belangrijke rol spelen en dat mag bij zo’n
groot probleem als de huidige nijpende
woningtekort nooit mogen.
Uit alle onderzoeken is het advies:

bouwen, bouwen, bouwen..!!!
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Over ons
Terugblik

Het was best wel een spannend en
enerverend jaar. Naast de hectiek in de
woningmarkt hadden we intern te maken
met o.a. zwangerschap, ziektes en enige
mutaties van het personeel alsmede de
eerdergenoemde verhuizing.
We mogen over de verkoop van woningen,
ondanks het gebrek aan nieuwbouw en
doorstroming, zeker niet klagen.
We halen met het kantoor bijna de
100 verkochte woningen.
We verkopen immers ook steeds meer
buiten Oudewater. Ook is door het
oversluiten van hypotheken, overheveling
van vermogen en het benutten van de
overwaarde steeds meer behoefte aan
een taxatierapport. Dat wordt een steeds
belangrijkere tak in ons bedrijf. Per saldo
kunnen we terugkijken op een mooi jaar.

Vooruitblik

Het ziet er in eerste instantie op de
werkvloer rustig uit. Er is immers geen
verhuizing, het nieuwe logo staat en ik
verwacht geen bijzondere mutaties in het
personeelsbestand. Alhoewel je dat
eigenlijk nooit zeker weet. Voor het
komende jaar verwachten we helaas nog
steeds geen nieuwbouw en derhalve
geen spectaculaire verandering in de
woningmarkt. Met name door het beperkte
aanbod zullen prijzen nog steeds lichtjes
stijgen - maar niet meer zoveel als de
laatste jaren - en zal het aantal verkopen
wellicht ietsjes dalen.
Wij gaan overigens door om te kijken naar
mogelijkheden om ook buiten Oudewater
meer woningen te verkopen.
Vanuit onze nieuwe huisvesting zien we
het komende jaar vol verwachting
tegemoet. Namens het gehele team
wens ik u gezellige feestdagen en een
gezond en succesvol 2020.
Jan Meesters

Eerste WoonCafé

Op donderdag 28 november was het
eerste Wooncafé in Haastrecht een feit!
Doel van deze avond was mensen
vrijblijvend te informeren over allerlei
mogelijkheden op het gebied van wonen.
Op het prachtige kantoor van Van der
Voet in Haastrecht was een gezellige en
warme sinterklaassfeer gecreëerd en
stond er een kopje kofﬁe of een lekker
glaasje fris voor iedereen klaar.
De markt is momenteel onvoorspelbaar
en vaak hectisch. Hierdoor ontstaat veel
onzekerheid en roept het veel vragen bij
mensen op.
Ook de ﬁnanciële haalbaarheid, de vele
mogelijkheden die overwaarde op
woningen kan bieden voor mensen en
schenken, stonden op deze avond centraal.

V.l.n.r.: Louike Versteeg (Van der Voet),
Richard Lammeree (Van der Voet),
Bart Aarendonk (Meesters Makelaardij) en
Arjan Kuiper (Notariskantoor Oudewater)
Om alle vragen goed te kunnen
beantwoorden stonden er diverse experts
voor iedereen klaar. Zo waren er de
hypotheekadviseurs van Van der Voet,
de notaris uit Oudewater en natuurlijk
vertegenwoordigers van ons eigen kantoor.
Om eerlijk te zijn hadden we wel iets meer
aanloop verwacht, maar uiteindelijk waren
we zeer positief gestemd over het verloop.
Alle mensen die geweest zijn hebben op
alle vragen een goed antwoord kunnen
krijgen en zullen verder plannen maken.
Voor ons als organisator hebben we ook
een positief gevoel aan deze avond over
gehouden en zullen we het concept
opnieuw neerzetten ergens begin 2020.

Verhuisbericht

Nog steeds vertrouwd aan de Donkere Gaard, alleen twee deuren verder...
Ons nieuwe adres is:

Donkere Gaard 28 te Oudewater
(de overige gegevens blijven ongewijzigd)
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Volg ons ook
op Facebook
en Instagram!
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NIEUW

LINSCHOTEN | RAADHUISSTRAAT 19

Op een zeer idyllische locatie langs vaarwater ‘de Korte
Linschoten’ en aan de rand van de dorpskern Linschoten,
op slechts enkele minuten afstand van Woerden en de
snelweg A12, vindt u deze fantastische HALF VRIJSTAANDE
VILLA (voormalig Gemeentehuis) met maar liefst vijf zeer
ruim bemeten slaapkamers met ieder een eigen badkamer
en een prachtige monumentale theekoepel.
Bouwjaar: 1920 (in 1990 is het
gemeentehuis verbouwd tot woning)
Inhoud: 1.760 m³
Perceeloppervlakte: 713 m²
Woonoppervlakte: 423 m²
Theekoepel: 10 m² | Berging: 17 m²

De ongekende sfeer, ligging en de grote hoeveelheid ruimte
maken het wonen in deze royale villa tot een waar genot.
Dankzij de slaapkamer en badkamer op de begane grond
bestaat tevens de mogelijkheid om gelijkvloers te wonen.
Naast alle ruimte binnenshuis is de heerlijke tuin ook absoluut
het benoemen waard. Door de ligging ervaart u bijzonder
veel privacy. De voorzieningen van Linschoten liggen hier
letterlijk om de hoek en zijn allen op loopafstand bereikbaar.

Vraagprijs
€ 1.175.000,- k.k.

NIEUW

HAASTRECHT | HOOGSTRAAT 106

NIEUW

OUDEWATER | HELENA RIETBERGSTRAAT 15

Op een perfecte locatie midden in de dorpskern van Haastrecht,
een WINKELPAND gelegen op de begane grond en op dit
moment in gebruik als kapsalon.
De vloeroppervlakte is totaal 91 m2 met aan de achterzijde een
pantry met toiletruimte en opslag/magazijn. Tevens nog een
praktische berging met achterom. Zoals gezegd bevindt dit
pand zich op een uitstekende locatie te midden van diverse
winkels en horecagelegenheden.
Vanaf 1 januari 2020 te aanvaarden.

Een moderne en uitgebouwde HOEKWONING met een heerlijk
ruime living met vrij uitzicht en een gunstige tuinligging in de
populaire en kindvriendelijke woonwijk Hoenkoop, tegenover
speeltuin ‘Pinkeltje’.
De woning is keurig onderhouden en heerlijk ruim met o.a.
4 slaapkamers, een walk-in-closet en een (breed) dakkapel
aan voor- en achterzijde van de woning. De tuinaanleg inclusief
de houten schuur is in 2018 geheel vernieuwd.

Vloeroppervlak: V.V.O. 91 m²
en wel als volgt verdeeld:
Verkoop/praktijk: ca. 63 m²
Kantoor en overige ruimtes: ca. 28 m²

Bouwjaar 1967
Inhoud woning 432 m³
Perceeloppervlakte 239 m²
Woonoppervlakte 130 m²

Vraagprijs
€ 172.500,- k.k.

OD

ONDER B

Vraagprijs
€ 305.000,- k.k.

Schuylenburcht

Nieuwbouw
In Oudewater en in Haastrecht gebeurt er
immers al geruime tijd helemaal niets,
en er komt concreet voorlopig ook niets!
En zeker op gebied van koopwoningen!
Hoe kan dit? Er is immers zo’n groot tekort
aan woningen.
Waarom horen we zo weinig omtrent de
activiteiten bij het evenemententerrein/
Oranje Bolwerck. Precies een jaar geleden
is er een presentatie gehouden in het
oude stadhuis en vervolgens is het weer
een hele tijd stil. Vermoedelijk zijn er
archeologische problemen.
En er waren toch ook serieuze plannen
op de Westerwal?
En stel, er komt eerdaags een concreet
plan, dan duurt het nog minimaal 1 tot 2
jaar voordat de eerste paal de grond in
gaat en nog 2 tot 3 jaar voordat de
oplevering plaats vindt.
Kortom, ook in 2020 worden er geen
nieuwe woningen opgeleverd.
‘Niets’ is misschien niet het goede woord.
Hier en daar zijn er nog wel wat zichtbare
ontwikkelingen op gebied van huurwoningen zoals sloopactiviteiten bij de
Schuylenburcht en recent een
vergunningsaanvraag voor 12 betaalbare
seniorenwoningen op de IJsselvere.
Zij zullen vermoedelijk een (koop)woning
achterlaten, dus uiteindelijk toch wel goed

voor de doorstroming.
Op 3 december is er overigens een
presentatie geweest omtrent het
verplaatsen van het zwembad en de
skeelerbaan, waardoor er ruimte komt
voor nodige woningen op ‘Statenland’.
Op deze locatie ligt helaas wel het ‘rode
contour’, maar de Provincie is mogelijk
bereid om concessies te doen.
Navraag bij de gemeentes Oudewater en
Krimpenerwaard leert ons dat men achter
de schermen druk doende is met de
nodige voorbereidingen e.d. en het deed
mij deugd dat zij ons de laatste
ontwikkelingen op gebied van nieuwbouw
per project hebben aangereikt. Er is zelfs
bij de gemeente Woerden/Oudewater
een projectleider aangesteld om dit
onderwerp meer aandacht te geven.
Wij helpen deze persoon graag door het
aandragen van ideeën en het ter
beschikking stellen van onze kennis en
ervaring om de lokale woningmarkt zo
spoedig mogelijk weer gezond te maken.
Misschien is een goed gesprek met de
Gemeenteraad op zijn plaats om hen te
overtuigen dat zij zich realiseren dat er
een acuut probleem ligt en dat nu eens
de ego’s opzij gezet moeten worden. Niet
hun eigen plan, niet hun (partij)plan, maar
het beste plan voor Oudewater…!!!

Westerwal

Voor het project Westerwal wordt in opdracht van de gemeenteraad momenteel
gewerkt aan het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor het plangebied.
De ontwikkeling van de Westerwal moet leiden tot het vergroten en versterken van
een vitale en levendige binnenstad, het herstel van de relatie van de stad met het
water en het herstel van de historische structuur van de stad (met name door
verbinden en functioneel maken van de grachten). Het programma bevat
hoofdzakelijk woningen, een exact aantal hiervoor is echter niet vastgesteld.
Maar gaat ook uit van handhaving van machinefabriek op de huidige locatie met
een waarborg van de continuïteit van de bedrijfsvoering.
Mogelijk dat in 2021/2022 gestart kan worden met de bouw. Vanwege de complexiteit
van het project is dat op dit moment echter lastig in te schatten.

Wijngaardstraat

Op de hoek Sint Jansstraat/Wijngaardstraat ligt een locatie braak.
Het programma is om hier 21 huurwoningen te realiseren in de sociale sector.
De locatie is voor de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit van de binnenstad van
Oudewater een belangrijke locatie. De ontwikkeling van deze locatie biedt de kans om het
historische stadspatroon van bouwblokken te herstellen. De nieuwbouw zal de rooi-lijnen
van de Sint Jansstraat en de Wijngaardstraat volgen en op deze straten georiënteerd zijn.
Hierdoor ontstaat een zogenoemde L-vorm. Er worden 27 parkeerplaatsen op eigen terrein
gerealiseerd en nog parkeerplaatsen om het nieuwe bouwplan heen. Nog dit jaar wordt
gestart met het voorontwerp bestemmingsplan (VOBP).
De start bouw staat voor kwartaal 4 in 2020 gepland. De oplevering staat voor 2021 gepland.

Haastrecht

In Haastrecht zijn er serieuze ontwikkelingen op het gebied Galgoord. Ontwikkelaar/
bouwer Adriaan van Erk uit Bergambacht is actief om dit gebied te gaan ontwikkelen.
Er is inmiddels een koopafspraak met Gouda Holland en de onderhandelingen met de
Kleine Betuwe zijn vergevorderd, aldus de Gemeente Krimpenerwaard.
Vermoedelijk komt daar een diversiteit van vrije sector, starters, koop en een aantal
sociale huurwoningen. Het gaat totaal om zo’n 150 tot 180 woningen.
Het zal best nog wel wat tijd kosten want het transformeren van een voormalig
bedrijventerrein naar woningen is immers ingewikkeld. De planning is om begin 2020
een stedenbouwkundig plan te presenteren. Gelukkig zijn hier eindelijk mooie plannen.
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Op het terrein van het oude
woonzorgcentrum Schuylenburcht worden
65 sociale huurwoningen gebouwd.
Het gaat om levensloopbestendige
woningen, huizen dus die voor alle
doelgroepen aantrekkelijk zijn. Een aantal
appartementen komt beschikbaar voor
zorg. Er komt parkeergelegenheid voor
80 woningen. Verder komt er ruimte voor
groen en waterpartijen. Alle nieuw te
bouwen woningen worden zonder
gasaansluiting opgeleverd. De aannemer
is al volop bezig met de sloop van het
oude woonzorgcentrum. Er wordt in twee
fases gebouwd om zoveel mogelijk
tegemoet te komen aan de lokale
woningbehoefte.
De planning is dat in het 4de kwartaal 2020
gestart wordt met de 1ste fase van de
bouw. In 2023 moet het project gereed zijn.

Oranje Bolwerck

Het Bolwerck aan de Sint Jansstraat is
een bijzondere historische en markante
locatie welke voor de binnenstad van
Oudewater zeer hoge ruimtelijk en
cultuurhistorische kwaliteiten bevat.
Het programma bestaat grotendeels uit
52 koopappartementen waarvan er
tien bestemd zijn voor starters op de
koopmarkt. Er komt tevens een
ondergrondse parkeergarage.
Het volume van de nieuwbouw is
geïnspireerd op de historisch contouren
van de vestingwal. Op deze ‘stadswal’
verrijst een modern appartementengebouw van twee lagen met daarop
een terugliggende laag. Zo wordt in de
stedenbouwkundige opzet en de
architectonische uitwerking
aangesloten bij de historie van de plek.
Er zijn nog een aantal zaken die
uitgezocht moeten worden zoals
archeologie en in januari aanstaande
start de bestemmingsplanprocedure.

Statenland
Met de eerdergenoemde projecten zijn de
binnenstedelijke bouwlocaties in Oudewater
vrijwel uitgeput. Maar Oudewater heeft om
vitaal te blijven ook na deze periode nieuwe
woningen nodig, zowel voor starters, als
gezinnen en senioren.
Als eerste toekomstige locatie zet de
gemeente nu in op het mogelijk maken
van woningbouw op Statenland,
waar nu een zwembad, een skeelerbaan,
een camperterrein en nog een laatste
volkstuin liggen.
De grond is eigendom van de gemeente.
Slechts de helft van deze grond ligt binnen
de rode contour, maar in eendrachtige
samenwerking met de provincie wordt
gewerkt aan verleggen van die rode
contour zodat woningbouw mogelijk
wordt.
Het programma wordt nu uitgewerkt in
een zogenaamde kernrandzonevisie die
de goedkeuring van de provincie behoeft.
En natuurlijk is er dan de nog noodzaak
van verplaatsing van zwembad en
skeelerbaan.

NIEUW
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OUDEWATER | MOLENWAL 52

SNELREWAARD | WAARDSEDIJK 48B

Een modern en luxe 3-KAMER(HOEK)APPARTEMENT op de eerste
verdieping van het appartementencomplex ‘Statenzicht’ met
een balkon én een riant dakterras van ca 25 m2.
Tevens een eigen parkeerplaats op het binnenterrein en een
berging op de begane grond. Een keurig onderhouden appartement
met veel lichtinval, 2 slaapkamers en maar liefst 2 terrassen.
Zodoende altijd de keuze uit een plekje in de zon of schaduw.
Het in 2013 gebouwde appartementencomplex is optimaal
geïsoleerd, beschikt over een lift en is uiterst gunstig gelegen met
het gezellige centrum van Oudewater letterlijk om de hoek!
Bouwjaar 2013
Inhoud 250 m³
Woonoppervlakte 79 m²
Terrassen totaal ca 34 m²
Berging 5 m²

NIEUW

OD
Vraagprijs
€ 289.000,- k.k.

ONDER B

Een unieke BOUWKAVEL van circa 2.400 m2 op een schitterende
landelijke locatie in het Groene Hart, maar toch centraal gelegen
ten opzichte van de grote steden en de snelweg A12, met weids,
vrij uitzicht over de weilanden! De kavel leent zich uitstekend
voor het realiseren van een VRIJSTAANDE WONING van 750 m3
en een bijgebouw.
Een ideale gelegenheid voor wie heerlijk rustig en landelijk wil
wonen en slechts op enkele minuten van de voorzieningen van
Oudewater en Montfoort. Tevens bestaat de mogelijkheid tot
het aankopen van een extra strook grond van 535 m2 aan de
overzijde van de weg, grenzend aan de Hollandse IJssel.
Perceeloppervlakte circa 2.400 m²
Woonoppervlakte 750 m²

Vraagprijs
€ 560.000,- k.k.

Ons overig woningaanbod . . .

nieuwe vraagprijs

HAASTRECHT - Provincialeweg West 30
115 m2 - 4 kamers
e 550.000,- k.k.

OUDEWATER - Goudse straatweg 2
367 m2 - 10 kamers e 1.150.000,- k.k.

OUDEWATER - Goudse straatweg 61
328 m2 - 9 kamers
e 850.000,- k.k.

OUDEWATER - Hekendorpse Buurt 28
337 m2 - 6 kamers e 1.175.000,- k.k.

OUDEWATER - Noorder-Kerkstraat 2
183 m2 - 6 kamers
e 585.000,- k.k.

OUDEWATER - Utrechtse straatweg 18
225 m2 - 7 kamers
e 925.000,- k.k.

Tevreden (ver)kopers ...
Voor zowel de aankoop als de verkoop
van ons huis in Oudewater hebben wij
kundig advies ontvangen van Meesters
Makelaardij.
Toen wij vanuit het zuiden van het land
vanwege onze banen in de buurt van
Utrecht moesten wonen werden wij door
kennissen geadviseerd om ook eens in
Oudewater te gaan kijken. Dit bleek een
gouden greep.
De sfeervolle binnenstad heeft ons vrijwel
direct gegrepen en ons hierbij weten te
overtuigen om hier een huis te vinden.
Ons oog viel uiteindelijk op een charmante
woning die door Meesters aangeboden
werd. De huizenmarkt in Oudewater was
voor ons nog onbekend. Na een gesprek
werd echter duidelijk dat Jan Meesters en
zijn collega’s ons kundige en eerlijke
informatie konden geven.
Hiernaast is Meesters ook een vertrouwelijke
en professionele adviseur tussen verkoper
en koper waarna de koop snel volgde.

Een aantal jaar later hebben we wederom
gebruik gemaakt van Meesters Makelaardij.
Echter dit keer voor de verkoop van ons
huis. Wat vooral sterk naar voren kwam is
de communicatie. Alle factoren die bij de
verkoop van een huis een rol spelen
werden duidelijk voorgelegd. Hierdoor
werden wij niet geconfronteerd met
onverwachte omstandigheden en is de
verkoop soepel verlopen.
Meesters Makelaardij. Bedankt voor alle
hulp en goede adviezen.
En wie weet tot ziens.
Tom en Pauline

Woningbouw
randstad redt
het niet met
deze stikstofmaatregelen
Woningmarkt
en economie

Ondanks de recente
stikstofmaatregelen van het kabinet is
er nog steeds te weinig ruimte om
voldoende woningen te bouwen in
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.
Dit blijkt uit doorrekeningen van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM).
Premier Mark Rutte en minister Stientje
van Veldhoven van Wonen stelden
woensdag bij de presentatie van de
plannen nog hoopvol dat de
kabinetsambitie van 75.000
nieuwbouwwoningen volgend jaar
gehaald kan worden. “We creëren
ruimte voor vrijwel de gehele
woningbouw”, aldus Rutte. ‘We kunnen
die doelstelling halen als we nu keihard
aan de slag gaan’, zei Van Veldhoven,
die sprak van ‘een doorbraak’.

Inperking maximum
snelheid biedt niet
genoeg soelaas

Bordsponsor SPV ‘81 ...
Vanaf heden treft u Meesters Makelaardij ook aan de lijn in Polsbroek
als bordsponsor van SPV ‘81!

De doorberekeningen van het RIVM
waar het kabinetsbeleid op gebaseerd
is, tonen een minder optimistisch beeld.
Door de inperking van de
maximumsnelheid kunnen provincies als
Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel
en Drenthe meer huizen bouwen dan
ze voor 2020 hebben gepland.
Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht
krijgen met de nu aangekondigde
maatregelen echter te weinig
stikstofruimte voor de bestaande
nieuwbouwplannen.
Het effect van de verlaging van de
maximumsnelheid is in de Randstad
beperkt, omdat daar nu al weinig
wegen zijn waar 130 km per uur
gereden kan worden.

Problemen het grootst aan
de Zuid-Hollandse kust

In de brief die het kabinet woensdag
naar de Tweede Kamer stuurde, wordt
erkend dat ‘aan de Zuid-Hollandse kust
mogelijkerwijs sneller grenzen worden
bereikt’. Het RIVM is stelliger: ‘Met name
in het kustgebied - regio Den Haag en
Katwijk - is de depositieruimte beperkt.
Hier is het zeer onzeker of de ruimte
toereikend is voor alle voorgenomen
woningbouwplannen in 2020.’
Bron: De Volkskrant
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NIEUWE VRAAGPRIJS

HAASTRECHT | PROVINCIALEWEG WEST 28

NIEUWE VRAAGPRIJS

OUDEWATER | TWIJNEN 31

De woning leent zich uitstekend om gelijkvloers te wonen met een slaapkamer
en badkamer op de begane grond. Deze fraaie jaren ’30 woning met erker
ligt, ondanks de open en vrije ligging, op zeer korte afstand van het centrum
en de voorzieningen van Haastrecht. Rondom de woning een verzorgde tuin
met veel privacy en schitterend vrij uitzicht. Parkeergelegenheid voor
meerdere auto’s op de oprit en in de eigen garage.

Een heerlijk ruime en keurig afgewerkte EENGEZINSWONING met
4 slaapkamers, een ruime living, serre en een inpandige berging.
De verzorgde achtertuin met achterom heeft een gunstige
zonligging op het zuiden. Deze moderne en optimaal geïsoleerde
woning bevindt zich in de kindvriendelijke woonwijk Noort Syde
met speeltuinen, supermarkt en scholen in de directe omgeving.
Openbare parkeergelegenheid in de directe omgeving.
Deze woning typeert zich met name door de moderne en
hoogwaardige afwerking en materialen.

Bouwjaar 1930 /Aanbouw 1988
Inhoud woning 410 m³
Perceeloppervlakte 747 m²
Woonoppervlakte 123 m²

Bouwjaar 1989
Inhoud woning 440 m³
Perceeloppervlakte 122 m²
Woonoppervlakte 136 m²

Direct gelegen aan het vaarwater van de Hollandse IJssel staat
deze VRIJSTAANDE UITGEBOUWDE JAREN ’30 WONING met een
vrijstaande garage en met prachtig vrij uitzicht over het
polderlandschap.

Vraagprijs
€ 575.000,- k.k.

OD
Vraagprijs
€ 325.000,- k.k.

ONDER B

Lange leve de levenstestamenten
Weet u al wat een levenstestament is?
Veel mensen blijken dat nog niet - of niet precies - te weten!
Deze editie neem ik u graag mee naar de levenstestamentenpraktijk.
De basis van elk levenstestament is
eigenlijk dat er door iemand een volmacht
wordt gegeven aan iemand anders. En wat
is dan eigenlijk precies een volmacht?
Een volmacht is op grond van de
bepalingen van de wet (voor de
liefhebbers: artikel 60 van boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek): een bevoegdheid die
iemand verleent aan iemand anders om in
zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
Degene die volmacht verleent mag, als dat
nog kan, naast de gevolmachtigde ook zelf
rechtshandelingen verrichten.
Toen ik in het notariaat begon, zo rond
2001, maakten we al akten van algemene
volmachten. Dat was best omstreden toen,
want kon dat zo maar wel?
Sommige notarissen vonden van wel en ze
werden daarom gemaakt. Meestal waren
ze dan meerzijdig en door meerdere
mensen tegelijkertijd getekend.
Een man en vrouw hadden dan samen
één algehele volmacht, waarbij ze dan
volmacht aan elkaar gaven en daarna

aan bijvoorbeeld de kinderen.
In de loop van de tijd hebben de estateplanners de algemene volmacht laten
uitgroeien tot een levenstestament.
Een testament dat werkt bij leven.
Een testament maakt men alleen en om
die reden worden ze niet meer door
meerdere mensen tegelijkertijd gemaakt.
Dat is veel passender, zo bleek, want de
ene “levenstestateur” kan hele andere
wensen hebben dan een andere levenstestateur. Dan moet je ook eenzijdig
dingen kunnen aanpassen.
De afgelopen jaren is dat levenstestament
door de maatschappij omarmd en meer
aanvaard. Banken laten volmachten
doorlopen nadat ze kennis hebben
genomen van het niet meer wilsbekwaam
zijn van iemand, mits in een levenstestament verankerd. Er komt nergens
gerechtelijke machtiging aan te pas en of
er aan iemand rekening en verantwoording
moet worden afgelegd is aan degene die
het levenstestament heeft gemaakt.

De juiste notaris ontzorgt!
“Bij de aankoop van
uw nieuwe woning
zijn wij u graag van dienst!
Wij hanteren scherpe
all-inclusive tarieven.
Vraagt u naar de voorwaarden!”
Rodezand 42
3421 BB Oudewater
PB 31, 3420 DA Oudewater

mr. A. J. W. Kuiper

0348-561427 / 0348-473000

info@notarisoudewater.nl
www.notarisoudewater.nl
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Vorige keer schreef ik over vermogen.
Hoe meer vermogen, hoe meer zorgen
zou u kunnen zeggen, want hoe meer
belasting en dergelijke.
Zou u schenken aan kinderen of neefjes
en nichtjes en zou u daarmee willen
doorgaan ook als u het niet meer kunt?
Tja, dan kunnen we dat opnemen in dat
levenstestament. Hoe meer u kwijt bent als
u naar dat verzorgingshuis moet of als u
overlijdt.... hoe minder eigen bijdragen en
hoe minder belasting!
In zo’n levenstestament staat ook
vaak iets over behandelverboden en
euthanasiebepalingen.
U heeft de uitspraak van september
misschien gehoord: een arts had
euthanasie toegepast bij een diep
dementerende vrouw. Die gaf wisselende
berichten in die staat over wel of geen
euthanasie. Deze arts die euthanasie had
toegepast werd toch ontslagen van alle
rechtsvervolging (hij had het dus goed
gedaan), omdat er een goede
wilsverklaring was gemaakt in de tijd dat
die zwaar dementerende vrouw dat nog
goed kon overzien. In die diep
dementerende staat was er geen overleg
meer met haar mogelijk, zo zei de rechter
en dus was die euthanasie juist toegepast
op dat moment conform haar wens.
Een goede reden om toch die
euthanasiebepaling in uw
levenstestament op te nemen.
Heeft u geen levenstestament of volmacht
en kunt u iets niet meer op enig moment?
Dan zijn we te laat en is de enige weg om
zaken geregeld te krijgen de gang naar de
rechter om te vragen om een bewind met
eventueel mentorschap.
Maar: dan moet die bewindvoerder wel
jaarlijks rekening en verantwoording
afleggen en moet er machtiging worden
gevraagd aan de rechter, bijvoorbeeld bij
verkoop van een woning.
Vorige week was er een ‘stakeholdersdiner’ van onze beroepsorganisatie, de
KNB, waar minister Sander Dekker bij
aanwezig was. Bij de opening roemde hij
het levenstestament als teken van sociale
betrokkenheid en voorbeeld van het
innovatief vermogen van het notariaat.
Mooie woorden, want zo is het in de
praktijk uitgegroeid tot hetgeen het nu is!
Komt u rustig eens langs voor een
vrijblijvend adviesgesprek van ongeveer
een half uur! Ik vertel u graag meer over
de mogelijkheden.
Nu u weet wat het is,
is het tijd om er één te maken!
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Als u het huis heeft,
heeft Meesters de juiste koper

Stikstof/PFAS

Eén van de grootste problemen dat
er (landelijk) niet wordt gebouwd
is het veelbesproken stikstof/PFASproblematiek.
Ik ga u niet lastigvallen wat dit inhoudt,
want daar is al heel veel over gezegd
en geschreven. Wel goed nieuws is,
dat na de eerder genomen
maatregelen zoals het verlagen van de
maximumsnelheden en het verhogen
van het budget waarmee boeren
gecompenseerd kunnen worden,
per 1 december de normen voor PFAS
zijn versoepeld.
Hierdoor wordt het weer mogelijk om
grond te verplaatsen en kunnen naar
schatting 75 procent van de bouwprojecten alsnog doorgang vinden.
Het is een eerste en tijdelijke maatregel.
Hiermee worden belemmeringen
weggenomen in de eerste schakel van
het bouwproces.
Wanneer er nu ook een passend
antwoord wordt gevonden op het
stikstofvraagstuk, dan kunnen we weer
echt vooruitkijken.

Of vindt u het hier nog iets te onzekere tijden
voor? Bedenk dan dat er een nog verdere
ING
verwacht 65.000 nieuwbouwwoningen
groei van de koopwoningmarkt verwacht
5 december 2019 - Geschreven door redactie Vastgoed
wordt. Dat op termijn altijd de beste
Dossier:
beleggingNieuwbouw
ooit bleek. Iedereen lacht
Het aantal afgebouwde nieuwbouwwoningen groeide
altijd
weer
in zijn vuistje om de prijs
in 2019 nog ﬂink en lijkt af te stevenen op 69.000, het
hoogste
aantal
in 10 jaar
tijd.betaald heeft…
die hij er
vroeger
voor
Vanwege de beperkte vergunningverlening maar de
toch nog groeiende orderboeken verwacht ING
DONKERE
GAARD
| 3421
AT OUDEWATER | T 0348 Economisch
Bureau
dat het25
aantal
gerealiseerde
nieuwbouwwoningen
in
2020
uitkomt
op
65.000.
INFO@MEESTERS.NL
| WWW.MEESTERS.NL
Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouw
neemt af door minder beschikbare bouwlocaties, vertraging
door complexere ontwikkelplannen en in beperkte mate
door de stikstof- en de PFAS-problematiek.
De totale gevolgen van de stikstofproblemen lijken volgens
ING beperkt, al kunnen individuele bedrijven die veel
woningbouwplannen op locaties grenzend aan ‘Natura
2000’-gebieden wel met ﬂinke vertragingen of uitval van
werk te kampen krijgen. Maar de nieuwe
overheidsmaatregelen (o.a. 100 kilometer per uur),
innovatieve oplossingen en waar mogelijk het naar voor
halen van bouwplannen, kunnen ook voor verlichting
zorgen. “De aanhoudende groei in 2019 en de over het
algemeen goed gevulde orderboeken duiden er op dat de
stikstofproblematiek tot op heden een beperkt effect heeft
op de totale bouwproductie”, aldus Maurice van Sante,
senior econoom bij het ING Economisch Bureau.

Voorraad bouwopdrachten
historisch hoog

Ondanks dat het aantal nieuwbouwvergunningen
terugloopt, krijgen bouwbedrijven toch nog meer
opdrachten binnen dan dat ze realiseren.
Zo worden opdrachten soms pas enige tijd na vergunning
verleend en zijn er ook werkzaamheden waar geen
vergunning voor hoeft te worden verkregen.
De voorraad werk bij woningbouwers nam van januari 2019
tot augustus 2019 toe van 11,8 maanden naar 12,4 maanden
en ligt daarmee ook op een historisch hoog niveau.
Bron: ING

56 56 56

in 2020

Minister: ‘Ook in 2020 kunnen we in de buurt van
75.000 woningen komen’
De Tweede Kamer vergaderde op 11 december over de bouwopgave. Diverse
Kamerleden uitten naar het kabinet hun kritiek op het tekort aan nieuwbouwwoningen.
Minister Van Veldhoven gaf aan dat tegen de 75.000 woningen erbij in 2020 mogelijk is,
inclusief transformatieobjecten. Daarbij kende ze ook een grote rol toe aan ﬂexwonen.
Voorafgaand aan de commissievergadering over de bouwopgave
stuurden tien brancheorganisaties,
waaronder Vereniging Eigen Huis,
de NVM, de bouwbranche en
Natuurmonumenten, een brandbrief
aan de Tweede Kamer en het kabinet.
Hun boodschap:
Het Rijk moet meer doen om de
woningbouw weer op gang te brengen.
CDA-Kamerlid Rommes noemde deze
brief om de noodzaak van concrete
maatregelen voor de woningmarkt te
benadrukken: “Regering, doe wat.”
Ook bepleitte hij ﬂexibele woningen en
een zwaardere rol voor de provincies.

Van investeringsfonds
tot huren bevriezen

PvdA-Kamerlid Nijboer pleitte voor een
investeringsfonds voor de bouw van
sociale huurwoningen.
“De woningnood is nog nooit zo hoog

geweest en de prognoses over
woningbouw nemen alleen maar af…”
Smeulders van GroenLinks hield een
pleidooi voor een maatregel zoals in
Berlijn: “De huren bevriezen en zo zorgen
dat de prijzen van bestaande woningen
niet verder stijgen.”
Van Eijs van D66 wees op het belang
van goed kijken naar de doelgroepen
door de gemeentes.
“Bouwen we wel de juiste woningen?
Is er wel genoeg kennis bij de gemeentes;
het Rijk moet er bovenop zitten.”

Grote rol voor woondeals

In haar reactie onderstreepte minister
Stientje van Veldhoven van Milieu en
Wonen dat de urgentie groot is:
“Bouwen, bouwen, bouwen, daar is
iedereen het mee eens. We doen er alles
aan, al is het aantal van 75.000 woningen
erbij in 2020 een uitdaging. Wat betreft de
stikstofdrempel: er wordt nu hard gewerkt
aan een brief hierover.”

RECENT VERKOCHT

HAASTRECHT
Grote Haven 62

OUDEWATER
Goudse straatweg 22

In november sprak de minister overigens
nog van een ﬂinke dip in de woningbouw.
De roep om regie door de brancheorganisaties - de NVM pleit voor
regionale vastgoedregisseurs - pareerde
de minister door te wijzen op de rol van
de Woondeals. “In de regio’s van de
woondeals is er veel samenwerking.
Hier zijn ze ook bezig met onderzoeken
wat voor typen woningen nodig zijn:
goed in kaart brengen wat de vraag is.
Maar we willen geen uniformiteit
opleggen, want per regio verschilt de
vraag.”

Flexwonen als oplossing

Flexwonen noemde de minister een
welkome aanvulling.
“Voor een gebiedsgerichte versnellingsaanpak op dit gebied werken we nauw
samen met de provincies. Van een
quotum ben ik minder gecharmeerd,
want het gaat om lokaal maatwerk,
elke regio verschilt.”
Ze kondigde een landelijk congres over
ﬂexwonen aan, in het voorjaar van 2020.
Bron: Debat Gemist (Vastgoed)

(ONDER VOORBEHOUD)

OUDEWATER
Kapellestraat 24C
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OUDEWATER
Ravelijnstraat 20
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RECENT VERKOCHT

(DEFINITIEF)

DRIEBRUGGEN
Hoogeind 44

Gouda
Frederik Hendriklaan 47

HAASTRECHT
Provincialeweg West 56

OUDEWATER
Broeckerstraat 1

OUDEWATER
Dijkgraaflaan 5

OUDEWATER
Hekendorperweg 44

OUDEWATER
Jhr. A. van Swietenstraat 16

OUDEWATER
Koningin Julianastraat 40

OUDEWATER
Lange Burchwal 100

OUDEWATER
Lijnbaan 13

OUDEWATER
Molenwal 31F

OUDEWATER
Molenwal 56

OUDEWATER
Papenhoeflaan 56

OUDEWATER
Ravelijnstraat 25

OUDEWATER
Tros 20

OUDEWATER
Twijnen 35

OUDEWATER
Vlechten 6

OUDEWATER
Westsingel 16

OUDEWATER
Wijdstraat 23

OUDEWATER
Zuid Linschoterkade 9a

SNELREWAARD
Laan van Snelrewaard 37

SNELREWAARD
Pastoorsakker 11

SNELREWAARD
Linschoterzandweg 64b

UTRECHT
Nicolaas Beetsstraat 168

Wij zijn

verhuisd
v
an nr. 2

5

28

1,48%
r:

Rentetarief 30 jaa

1,90%

1,05%

Senioren en de
eigen woning

Moet ik mijn
hypotheek oversluiten?

Als u bijna met pensioen gaat of inmiddels met pensioen bent, dan daalt

Betaalt u voor uw hypotheek een rente die hoger is dan de huidige

over het algemeen het inkomen. Gedachte is dan vaak dat er geen

hypotheekrente? Dan kan het interessant zijn om de hypotheek over te sluiten.

mogelijkheden meer zijn omtrent uw hypotheek, dat is echter niet het

Of het interessant is om over te sluiten verschilt voor iedereen.

geval. Er zijn de laatste 2 jaar juist steeds meer hypotheekmogelijkheden

De belangrijkste vragen bij het oversluiten van een hypotheek zijn:

voor senioren.

• Hoeveel lager worden de maandlasten?

Belangrijk aspect is dat er getoetst wordt met werkelijke lasten. Omdat

• Hoe lang duurt het voordat de investering is terugverdiend?

• Hoeveel boeterente moet er betaald worden?

veelal de lasten laag zijn (en nu vooral met de lage hypotheekrente) en
senioren vaak een (gedeeltelijke) aﬂossingsvrije hypotheek hebben,

Daarnaast spelen ook factoren mee als:

verstrekken banken een veel hogere hypotheek dan gedacht wordt. Tot wel

• Realiseren van zekerheid (kiezen voor lange rentevaste periode);

6x het inkomen of meer. Heeft u daarnaast ook een (ﬂinke) overwaarde,

• Verlengen looptijd, mede handig richting pensioen;

dan maakt dat het oversluiten van uw hypotheek nog interessanter.

• Meeﬁnancieren overige ﬁnancieringen, kredieten, verbouwing en
verduurzaming (energiebesparing).

Door de lage hypotheekrente kunt u juist nu, met het huidige soepele
beleid, kiezen voor een lange periode van zekerheid. Bijvoorbeeld kiezen

Ondanks de boeterente die betaald moet worden, kan oversluiten toch

voor een rentevaste periode van 20 jaar of 30 jaar. Daarnaast kunt u kiezen

interessant zijn. Als de maandlasten aanzienlijk lager zijn en de boeterente

voor betalen van alleen rente (bij overwaarde). Hierdoor kunt u als u met

bijvoorbeeld binnen 2 jaar is terugverdiend, gaat u daarna besparen.

pensioen bent voor langere tijd in uw huidige woning blijven wonen, deze

De boeterente mag trouwens eenmalig worden afgetrokken bij de aangifte

seniorproof maken en zelfs nog voor een nieuwe keuken gaan!

inkomstenbelasting. De ﬁscus betaalt die dus voor een deel mee.

Meer weten over de mogelijkheden die u heeft met uw pensioen?

Wilt u weten of het interessant is om de hypotheek over te sluiten? Neem dan

Neem dan contact met ons op.

contact met ons op. Wij helpen u graag bij het doorrekenen en adviseren u over
de beste oplossing in uw situatie.

Vragen of behoefte aan een persoonlijk gesprek?
Stuur een mail, bel of loop gerust bij ons naar binnen!
Kom langs op Donkere Gaard 28, Oudewater

0348 - 56 56 31

info@financieeltotaalplanners.nl
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