Wonen zonder grenzen
Giel Peetershof is dé nieuwe bouwlocatie in het NoordLimburgse Egchel waar duurzaamheid, vrijheid en
respect voor de natuur en elkaar, centraal staan.

Duurzaamheid

In dit project van de gemeente Peel en Maas staat
duurzaamheid voor meer dan zonnepanelen en
waterbesparing. Het vormt een basisgedachte voor
een woonwijk waar mensen samen leven, wonen en
werken met oog voor de toekomst. Een wijk anders
dan anderen. In Giel Peetershof wordt lokaal duurzame
energie opgewekt, hemelwater hergebruikt en een
helofytenfilter aangelegd dat huishoudelijk afvalwater zuivert.
Uitgebreide groenvoorzieningen, smalle wegen, centrale
parkeergelegenheden, veel rust en een goede buur zijn
kenmerken van Giel Peetershof.

Vrijheid

Giel Peetershof heeft geen beeldkwaliteitsplan en biedt vrijheid
in de breedste zin van het woord. Deze welstandsvrije wijk
geeft u alle ruimte en vrijheid om uw eigen huis te bouwen. U
mag zelf het uiterlijk, de architectuurstijl, kleur en verhoudingen
van uw woning bepalen. Houtbouw, log bouw, passief,
biobased of een andere variant, de mogelijkheden zijn erg
divers en alles is bespreekbaar.
Het project beslaat circa 7 hectare grond en biedt ruimte aan
ongeveer 120 woningen. Het plan wordt gerealiseerd in 2
fases. We zijn gestart met bouwen in fase 1, waar ruimte is
voor ca 50 woningen. De kavelgroottes zijn niet vastgelegd,
waardoor u uw woning naar eigen wens en uw beschikbare
budget kunt realiseren. Daarom biedt deze wijk ruimte aan
iedereen: jong en oud, starters, echtparen, alleenstaanden en
gezinnen.
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Fase 1
50 duurzame woningen
= woonveld
= groene zone
= helofytenfilter

Samen leven

De wijk is vernoemd naar Giel Peeters, ereburger van Egchel. Hij was een inspirerende pastoor maar bovenal een vriend voor
iedereen, iemand die altijd voor anderen klaarstond. Niet voor niets is de wijk naar deze bijzondere man vernoemd. In Giel
Peetershof is het thema ‘samen leven’ een van de kernwaarden. Na de toegenomen individualisering van de samenleving is er
steeds meer behoefte aan een omgeving waarin mensen voor elkaar klaarstaan.

In een notendop
In fase 1 is ruimte voor ongeveer 50 woningen
Het plan is woonrijp
Er zijn 4 woonvelden zonder vooraf bepaalde
kavelindeling
De kavelgrootte bepaalt u zelf, er geldt wel
een minimum afname van 150m²
De grondprijs bedraagt € 200 per m² excl. btw
en € 242 per m² incl. btw (21% btw)
Alle nutsvoorzieningen zijn aangelegd behalve
een gasleiding
Het riool wordt aangesloten op een centraal
helofytenfilter voor biologische zuivering

Het helofytenfilter wordt beheerd door de
gemeente
Er zijn “GielPeetershofProof” richtlijnen opgesteld
voor Energie, Water, Materialen, Gebruiksgemak,
Woonbeleving en Sociale aspecten. Elk ontwerp
wordt hieraan getoetst
De maximale bouwhoogte is 11 meter
Parkeren doet u op eigen terrein
Bezoekers parkeren op de centrale parkeerplaats
aan de rand van de wijk
Het bestemmingsplan is onherroepelijk, u kunt 		
“morgen” bouwen

