Wolvega, 27 januari 2014

Persbericht/ -uitnodiging
‘Lekker ite mei Reitse’ op woonmarkt Weststellingwerf
Zaterdag 15 februari pakt gemeente Weststellingwerf uit met een woonoffensief in het
gemeentehuis in Wolvega (Griffioenpark 1). De woonmarkt is te bezoeken van 10.00 uur tot
15.00 uur. Er is informatie over te koop staande woningen, bouwkavels en verschillende
nieuwbouwprojecten. Ook kan direct geprofiteerd worden van de aantrekkelijke acties.
Daarnaast kan de bezoeker zich geheel vrijblijvend oriënteren op het gebied van financiering,
bouwmogelijkheden, notariële zaken en wooninrichting.
Reitse Spanninga, bekend van het programma ‘Lekker ite mei Reitse’ uitgezonden op Omrop
Fryslân, is de hele dag aanwezig om winterse hapjes te verzorgen voor bezoekers. U wordt
verwelkomd door de klanken van de Lendebloazers. Wethouder Volkshuisvesting Cor
Trompetter: “We hopen hiermee de Weststellingwerf als duurzame woongemeente breed in het
zonnetje te zetten. Daarom doen wij een bijdrage in de kosten van maximaal €3500 op de
aanschaf van zonnepanelen bij de aankoop van een kavel in de Lindewijk.”
In heel Fryslân wordt op 15 februari een ‘Woonoffensief’ georganiseerd en staan de deuren open op
deze woondag. Het idee is dat zo de Friese woningmarkt een duwtje in de rug krijgt. Woonoffensief
Fryslân maakt onderdeel uit van Wurkje foar Fryslân en is een initiatief van de provincie Fryslân, de
Friese gemeenten en alle makelaarsorganisaties.
Enkele voordelen tijdens de actieperiode van 15 februari t/m 15 maart 2014:
•
Bij aankoop van een woning tot €200.000 een actietarief van de aankoopmakelaar van
€995,00 en de mogelijkheid om mee te doen aan de provinciale renovatieregeling.
•
Bij aankoop van een bouwkavel in de Lindewijk in Wolvega een bijdrage in de kosten bij
aanschaf van zonnepanelen tot een maximum van €3500.
•
Bij aankoop van een woning van het nieuwbouwproject aan de Paulus Potterstraat in Wolvega
worden de eerste 2 maanden de netto hypotheekkosten vergoed.
•
Er wordt tijdens de woonmarkt persoonlijk advies gegeven.
•
Bezoekers van de woonmarkt maken kans op een heerlijk weekendarrangement bij Van der
Valk, Wolvega.
Deelnemers aan deze woonmarkt zijn: ABN AMRO, Bouwbedrijf A. van der Wal, Bouwbedrijf Kemper,
Bouwcombinatie Koning/Scheenstra, Decorette, De Linde Makelaars, De Woudenhof Makelaars en
Rentmeesters, De Werven Netwerk Notarissen, Friso Bouwgroep, Gemeente Weststellingwerf, Groen
installaties, Home Center, Hypotheekadvies Wolvega, J.M.T. Projecten, J&R Projecten/Woonaccent,
Makelaardij Hofstee, Margreeth van den Berg Makelaardij, Martini Real Estate, Meacasa, Middendorp
en de Boer, Optima Wolvega-Heerenveen, Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, Wind Groep en
WoonFriesland
Meer informatie is te vinden op www.weststellingwerf.nl/woonoffensief en www.woonoffensief.nl.

Noot voor de redactie:
Voor vragen over dit bericht kunt u contact leggen met team Communicatie gemeente
Weststellingwerf, telefoon 0561 – 691 390.

