Locatie
Wonen hartje Waalre:
Daslaan:
Beekdael:
Brabantiaterrein, deel 2:

Molenstraat 35:
Schoonoordstraat:
De Smaragd (Molenstraat):
Eindhovenseweg 24:
Brabantiapark:
Berkenlaan:
Winkelcentrum De Voldijn:
Gestelsestraat 16:
M. de Ruyterstraat:
Aanbouw ’t Laar:
Willibrordushof:
Frederik Hendrikstraat:
Gestelsestraat/Prunellaan:
Hazzo/Prunellaan:
De Leesakker:
Centrum Waalre:
Meester Slootsweg:
houses)
Bleeck 1:
Molenstraat 8:
Uitbreiding Eeckenrhode:
Plannen in Waalre-noord:
Winterbleeck:
Heistraat noord 2:
Heistraat zuid 1:

Heistraat zuid 2:
Waalre-noord fase 3:
Ekenrooi-zuid:

aantal woningen - bijzonderheden
35 woningen in aanbouw
3 woningen in uitvoering.
18 seniorenpatio’s in CPO en 5 bouwkavels,
in aanbouw
34 woningen CPO gereed/in aanbouw,
18 appartementen vergunningaanvraag
nog capaciteit voor 18 grondgebondenwoningen
3 woningen in uitvoering
33 woningen in aanbouw
40 kavels Ruimte voor Ruimte in verkoop,
6 goedkope koopwoningen
11 appartementen, vergunningaanvraag loopt.
herontwikkeling met 39 woningen in studie
5 woningen, grond in verkoop
plan 36 sociale en middeldure huurappartementen,
ontwikkeling in voorbereiding
herontwikkeling naar 33 sociale en middeldure
huurstudio’s, vergunningaanvraag loopt
plan ‘Thuis, sloop 16 en bouw 25 sociale huurwoningen
plan Wooninc, circa 40 extra appartementen
verpleegfunctie RSZK, voornemen/studie
40 woningen procedure loopt
amovering boerderij bij De Pracht van ’Thuis,
plan 22 sociale huurwoningen in studie
herontwikkeling 60 woningen door 2 ontwikkelaars,
plannen in studie
27 sociale huurappartementen Woonbedrijf
6 grondgebonden woningen, plan in voorbereiding.
functiewijziging begane grond met 10 studio’s, in studie
plannen bij Markt en De Bus, circa 25 woningen in studie
plan voor 20 tijdelijke sociale huurwoningen (tiny
in voorbereiding door ‘thuis.
herbouw 1 en toevoeging 1 woning
herontwikkeling gebouw naar 21 huurappartementen met
zorg voor senioren door Vivent, in voorbereiding.
Verzoek uitbreiding 38 zorgappartementen, in behandeling

1 bouwkavel verkochtl, nog 2 in verkoop
35 woningen Dura Vermeer verkocht, start uitvoering
voorjaar en woontorentje CPO met 4 of 5 appartementen.
Ontwikkeling met 60 woningen in diverse categorieën door
van Grunsven, bestemmingsplan in voorbereiding, verkoop
in 2018.
Stedenbouwkundige verkenning in 2018, ca 150 woningen
Locatie in reserve voor na 2025, capaciteit ca 200 woningen
Studie naar mogelijkheden voor Ruimte voor Ruimte
bouwkavels en invulling exclusief woonmilieu (capaciteit
ongeveer 150 woningen).

