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Wie zijn wij?
Gemeente Eindhoven
• Martijn José Projectleider ‘t Ven
• Roozbeh Nikdel Ontwikkelaar duurzame warmte 

Woonstichting ‘thuis
• Roland Otto Gebiedsregisseur ‘t Ven
• Judith van de Geijn Projectmanager ‘t Ven



Onze stad groeit
• De Eindhovense woningmarkt staat onder druk 
• De prijzen van huur- en koopwoningen zijn gestegen 
• Wachttijden voor sociale huurwoningen lopen op

Het aantal woningen in Eindhoven moet en gaat groeien. 



Betaalbaar en leefbaar
• Groot deel van de nieuwbouw worden sociale 

huurwoningen 
• Verspreid over de verschillende wijken en buurten
• Verduurzaming in wijken en buurten houdt het woon- 

en leefklimaat op peil



Afspraak ’thuis & gemeente 
• Omdat de stad groeit, zorgen we voor groei van het 

aantal sociale woningen
• Dat hebben de corporaties en de gemeente 

afgesproken en vastgelegd in de Prestatieafspraken



Bijzonderheden ‘t Ven
Stedenbouwkundig
• Hugo de Grootplein is kern van de wijk
• De woonblokken staan ver uit elkaar, veel ruimte
• Gericht op het gezin & samenleving

Architectuur
• Mooie balkons
• Ambachtelijk metselwerk



Duurzaamheidsambities 
• Auto’s zoveel mogelijk uit het straatbeeld
• Zoveel mogelijk groen
• Groen in de stad verbinden met groen in de wijk
• Duurzame energie --> warmtenet 



Naar een 
aardgasvrije 
toekomst
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• ‘thuis al gestart met aardgasvrij

• Grenzend aan bestaand gemeentelijk warmtenet

• Mix koop / huur, vooroorlog en naoorlogs

• Energielabels E, F, G



126 appartementen
(bestaande bouw)

144 appartementen
(bestaande bouw)

89 woningen
(nieuwbouw)

`thuis

Warmtenet



Warmtenet

89 woningen
(nieuwbouw)

144 appartementen
(bestaande bouw)



Stedenbouwkundig plan – de 4 locaties



Doelgroepen
Gezinnen (20%)
• Brede grondgebonden woningen (beukmaat ~5m) 
• Grotere appartementen

1- en 2 persoonshuishoudens (80%)
• Smalle grondgebonden woningen (beukmaat ~3,7m)
• Kleinere appartementen



Huurprijzen
• Allemaal onder de huurtoeslaggrens
• Huurprijzen variëren van circa € 600 tot circa € 750
• Toewijzing passend bij de inkomens
• Huurprijzen afhankelijk van de grootte van de woning

Maximale huurgrens huurtoeslag per 1-1-2021 is € 752,33



Stedenbouwkundig plan – 3D schets



Johannes Voetstraat – circa 20 tot 25 woningen



Joan Melchior Kemperstraat – circa 120 woningen



Gerard Noodtstraat – circa 10 tot 15 woningen



Antony Moddermanstraat – 89 woningen



Antony Moddermanstraat
• Wens om het aan te laten sluiten op het warmtenet

89 grondgebonden woningen
• 38 woningen voor 1 á 2 persoonshuishoudens 

(huurprijs ~ € 600 tot € 630 prijspeil 1-1-2021)
• 51 woningen voor 3 of meerpersoonshuishoudens 

(huurprijs ~ € 660 tot € 750 prijspeil 1-1-2021)



Voorbeeld van een 3,6 meter brede woning



Plattegronden woningen (3,6 m) – 1- & 2 persoons huishoudens

Beukmaat 
3,9 meter



Voorbeelden van 4,8 meter brede woningen



Plattegronden woningen (4,8 m) – gezinnen 

Beukmaat 
5,1 meter



Antony Moddermanstraat – verschillende woningbreedtes



Planning stedenbouwkundig plan 
• Nu verder uitwerken
• Voor de zomer presenteren we dat (inloop o.i.d. )
• Bestemmingsplanprocedure --> start na de zomer



Planning sloop & bouwen
• Warmtenet --> eind dit jaar duidelijkheid
• Dan bepalen we de volgorde van bouwen
• En daarna bepalen we wanneer we gaan slopen



Zodra we weten dat we gaan slopen
• Sturen we een brief aan de bewoners waarvoor het 

sociaal plan geldt
• In die brief staat de verwachte sloopplanning
• We sturen deze brief minimaal één jaar voor de sloop 



Vragen



Dank voor uw aandacht
Wilt u de presentatie nogmaals zien? Ga naar:

www.mijn-thuis.nl

Of bezoek (na de lockdown) de inloopwoning aan het 
Hugo de Grootplein 51.

https://www.google.com/url?q=http://www.mijn-thuis.nl/&sa=D&source=editors&ust=1614268803950000&usg=AOvVaw1jxzv2RHpq4tnP9Kulx3VV

