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Wonen in Rimpeler  

Rimpeler is de nieuwe uitbreidingswijk in Putten waar ca. 340 woningen worden gebouwd. 

Woningstichting Putten (WSP) bouwt hiervan in verschillende fases 78 sociale huurwoningen, 

bestemd voor diverse doelgroepen. De woningen van de 1e en 2e fase worden inmiddels bewoond. 

Fase 3 is in aanbouw en bestaat uit 13 levensloopbestendige woningen, 14 appartementen en 16 

beneden/boven woningen. In deze verhuurbrochure vertellen we meer over de wijk en over de 7 

levensloopbestendige woningen met 3 (slaap)kamers.  

Rimpeler is gesitueerd tussen de Stationsstraat, de wijk Bijsteren en de Rimpelerweg. De 

bereikbaarheid is uitstekend te noemen. Het station ligt op een paar minuten loop- c.q. fietsafstand 

met goede verbindingen naar Zwolle, Amersfoort en Utrecht. De fietsafstand tot het centrum is 

ongeveer 10 minuten. De omgeving is groen en bomenrijk, maar ook de ruimte van de omringende 

weilanden en het water van Nulde zijn dichtbij.  

Voorzieningen in de buurt 

In de naastgelegen wijken Bijsteren en Husselerveld zijn twee basisscholen en een 

kinderdagverblijf gevestigd. In Bijsteren is een tankstation met bijbehorende shop met een breed 

assortiment en een lunch & take away. Aan de Stationsstraat nabij de ingang van de wijk is een 

bouwmarkt gevestigd.  

Aardgasvrij wonen 

Rimpeler is de eerste gasloze wijk in Putten. De zogenaamde ‘nul op de meter’ woningen van 

WSP worden voorzien van een ventilatie warmtepomp in combinatie met warmteterugwinning 

(WTW) systeem, zonnepanelen en hoogwaardige isolatie. De woningen zijn zoveel mogelijk 

energieneutraal en hierdoor zeer energiezuinig. Uiteraard is de mate van energiezuinigheid altijd 

gerelateerd aan de wijze van gebruik door de bewoners. 

Een duurzame woonomgeving 

Duurzaamheid speelt niet alleen een belangrijke rol bij de totstandkoming van Rimpeler. Ook 

daarna blijft duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Bijvoorbeeld bij de inrichting van de 

woonomgeving. De gemeente heeft hierin uiteraard een belangrijke rol. Maar ook wij vragen van 

de toekomstige bewoners dat zij bij het inrichten van de tuin rekening houden met de 

klimaatomstandigheden. Bijvoorbeeld bij de keuze van planten. Welke planten kunnen bij droogte 

bijvoorbeeld toe met weinig water. Bestrating zorgt voor extra warmte en kunnen een heftige 

regenbui niet goed verwerken. De tuinen moeten dus niet dicht gestraat worden. En bomen zorgen 

voor natuurlijke schaduw en nemen CO2 op.  

De ligging in de wijk  

Op de situatietekening hieronder ziet u de ligging van de 7 eengezinswoningen (LLB), blok 1.  
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7 (levensloopbestendige) eengezinswoningen met 3 (slaap)kamers en een 

vliering 

De huurprijs van deze woningen bedraagt € 737,- + € 1,10 glasverzekering, totaal € 738,10 per 

maand. De woningen worden door bouwbedrijf Timmer gebouwd en de oplevering staat onder 

voorbehoud gepland omstreeks mei 2021. De woningen worden te huur aangeboden via 

www.hurennoordveluwe.nl. Lees hierover verder op in deze brochure.  

Levensloopbestendig wil zeggen dat, mocht het in de toekomst nodig zijn, er op de begane grond 

een slaapkamer en badkamer gerealiseerd kan worden. Bij de toewijzing is deze aanpassing niet 

mogelijk.  

 

 

Indeling woningen  

Begane grond 

De entree van de woning heeft een oppervlakte van ruim 7m2 en geeft toegang tot de 

techniekruimte met warmtepomp en boiler (180 liter warmwater), de meterkast, het toilet met 

fontein en de woonkamer. In de entree bevindt zich ook de trap naar de verdieping. 

De woonkamer met open keuken heeft een oppervlakte van 38 m2. In de woonkamer bevindt zich 

de trapkast. Via de tuindeur in de woonkamer heeft men toegang tot de achtertuin met berging. 

Naar de voordeur toe ligt een tegelpad. De achtertuin wordt met terras (ca. 1,8 x 3m) opgeleverd 

zonder tegelpad naar de berging. 

De keuken wordt voorzien van een standaard wit keukenblok (lengte 1,8 m) met een donker, 

kunststof aanrechtblad, bovenkastjes en een recirculatie afzuigkap met koolstoffilter. Het 

vervangen van de koolstoffilters moet de huurder zelf doen en komt voor eigen rekening. De 

woningen zijn aardgasvrij, dus koken kan alleen elektrisch (keramisch of met inductie). De correcte 

aansluitingen hiervoor zijn voorbereid. 

Eerste verdieping 

Op de verdieping vindt u 2 slaapkamers van ca.11m2 en 9m2 en een 3e kamer die te gebruiken is 

als overige ruimte van ca. 5,5m2. Verder bevindt zich de badkamer met douche, wastafel en 

wasmachine aansluiting met een oppervlakte van 6m2. Een tweede toilet wordt niet aangebracht 

in de badkamer. Wel wordt het leidingwerk voorbereid. Het staat de toekomstige huurders vrij om 

een tweede toilet voor eigen kosten te (laten) realiseren. 

 

http://www.hurennoordveluwe.nl/
http://www.hurennoordveluwe.nl/
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Tweede verdieping 

De vliering (10,5m2) fungeert als opslagruimte en is te bereiken via een vlizotrap vanuit één van 

de slaapkamers.   

 
Installaties in de woning 
De woningen worden voorzien van een ventilatie warmtepomp met geïntegreerd 

warmteterugwinning unit (WTW) van het merk Nilan (Compact P). Dit verwarmingstoestel 

verwarmt of koelt de woning door middel van een luchtbehandelingsinstallatie. Daarnaast houdt 

het apparaat de kwaliteit van de binnenlucht op peil en zorgt voor warm water door middel van 

ingebouwde boiler (capaciteit 180 liter).  

Met dit systeem zijn er geen ventilatieroosters boven de ramen noodzakelijk. Het voordeel van dit 

systeem is dat u geen tocht of zogenaamde koudeval zult ervaren in de periodes dat het buiten 

echt wat kouder is. In de woning is geen vloerverwarming aanwezig. Er zijn elektrische radiotoren 

per ruimte aan de Nilan gekoppeld die voor extra stralingswarmte kunnen zorgen in koude 

periodes. In echt hete periodes zal het apparaat de verse lucht extra koelen. Het apparaat zorgt 

voor enkele graden temperatuurverschil in de woning. Indien het buiten meerdere dagen rond 35 

graden is zal het apparaat het niet redden om de temperatuur in de woning constant op 

bijvoorbeeld 25 graden te houden.  

Het apparaat is voorzien van een intelligent, en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel. Via dit 

compacte scherm kunnen talrijke functies worden ingesteld en afgelezen. Bij de oplevering van de 

woningen zal de beste afstelling voor uw huis zijn ingesteld. We streven ernaar dat u alleen de 

gewenste temperatuur nog maar hoeft in te stellen.  

 

Situatietekening  
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Plattegronden van de tussenwoningen A. van den Brinkstraat 4 t/m 12 

 

Begane grond       1e verdieping    

 

 

2e verdieping (vliering)                                                                   

Dit zijn plattegronden van de tussenwoningen A. van den Brinkstraat 4, 6 en 12. De tussenwoningen van nr 8 en 

10 zijn in spiegelbeeld ten opzichte van deze plattegronden. Alle maten zijn onder voorbehoud. 
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Plattegronden hoekwoning A. van den Brinkstraat 14 (ingang aan de zijkant) 

     

Begane grond      1e verdieping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e verdieping (vliering)   

Alle maten zijn onder voorbehoud 
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Plattegronden hoekwoning A. van den Brinkstraat 2 (ingang aan de voorkant) 

  

Begane grond      1e verdieping 

 

 

2e verdieping (vliering)  

Alle maten zijn onder voorbehoud 
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Hoe kom ik voor een woning in aanmerking? 

De woningen worden geadverteerd op de website www.hurennoordveluwe.nl in zeven 

afzonderlijke advertenties. In onderstaande tabel staat precies wanneer dit is. Wie in de regio staat 

ingeschreven als woningzoekende en voldoet aan de criteria die in de advertentie worden vermeld, 

kan op de woningen reageren.  

Bij iedere advertentie worden de inkomenseisen vermeld. Wil je weten hoe ‘passend toewijzen’ 

werkt? Kijk dan op www.hurennorodveluwe.nl voor de uitleg over ‘Passend toewijzen’ en de 

bijbehorende filmpjes.  

Advertentiedata 2021 Type woning 
Netto 
huurprijs* 

Van 2 februari t/m 7 februari 
Eengezinswoning (LLB) 

A. van den Brinkstraat 2 (hoek) en 4 
€ 737,- 

Van 4 februari t/m 9 februari 

Eengezinswoning (LLB) 

A. van den Brinkstraat 6, 8 en 10 
€ 737,- 

Van 8 februari t/m 13 februari 

Eengezinswoning (LLB) 

A. van den Brinkstraat 12 en 14 (hoek) 
€ 737,- 

*Bijkomende kosten per maand: € 1,10 glasverzekering 
  

 

Toewijzing 
 
Iedere woning wordt apart geadverteerd. De plaatsingsdatum van de advertenties is verspreid 

zodat u op alle woningen kunt reageren. Na het verstrijken van de reactietermijn benaderen wij de 

1e kandidaten voor de gegevenscontrole. Nadat uw gegevens door ons juist en passend zijn 

bevonden, wordt de woning definitief aan u toegewezen.  

Inkomensverklaring belastingdienst 

De inkomensverklaring mag alleen over het jaar 2019 aangeleverd worden. Dit in verband met de 

oplevering van de woningen in 2021. Indien uw inkomen van 2019 niet passend is maar uw huidig 

inkomen wel, vindt de toewijzing plaats op basis van een schatting van het huidig inkomen. Deze 

toewijzing is dan onder voorbehoud omdat wij met het inkomen van hetzelfde jaar als de 

sleuteloverdracht van de woning moeten rekenen, dus het inkomen van 2021. Deze is op dit 

moment nog niet bekend. In februari 2021 moet aangetoond worden met de laatste drie 

salarisstroken dat het inkomen nog steeds voldoet. Indien dat niet meer het geval is, vervalt de 

voorlopige toewijzing alsnog en zal een anderen kandidaat gezocht worden voor de woning.  

 
Kijkdag en voorlichting 
 
Wij bieden u een mogelijkheid om de woning te bezichtigen en wellicht zaken ten behoeve van de 
inrichting op te meten. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de huurders weten wat voor woning 
zij gaan huren en kennis hebben van de installaties die in de woning zitten. Daarom organiseren 
wij voor de toekomstige huurders een kijkdag met nodige voorlichting over de woning. De exacte 
data en een uitnodiging hiervoor wordt t.z.t aan de huurders verstrekt.  
 

 

 

 

 

 

http://www.hurennoordveluwe.nl/
http://www.hurennoordveluwe.nl/
http://www.hurennorodveluwe.nl/
http://www.hurennorodveluwe.nl/
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