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Wonen in Rimpeler  

Rimpeler is de nieuwe uitbreidingswijk in Putten waar de komende jaren ca. 340 woningen 

worden gebouwd. Woningstichting Putten (WSP) bouwt hiervan in verschillende fases 78 sociale 

huurwoningen, bestemd voor diverse doelgroepen. De fases 1 en 2A zijn in aanbouw en bestaan 

uit 11 eengezinswoningen met 3 slaapkamers en 8 kleinere woningen met 2 slaapkamers. In 

deze verhuurbrochure vertellen we meer over de wijk en de woningen die in aanbouw zijn. 

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 

dorp 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. Bij het station staat Brasserie Het Koffiehuis met 

aangrenzende snackbar. Aan de Stationsstraat nabij de ingang van de wijk is een bouwmarkt 

gevestigd.  

Gasloos wonen 

Rimpeler wordt de eerste gasloze wijk in Putten. De woningen van WSP worden voorzien van 

een laagtemperatuur verwarming met een warmtepomp (bodemwater), zonnepanelen en 

hoogwaardige isolatie. De woningen zijn 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. Wat is dan een verstandige keuze? 

Hoe kom ik voor een woning in aanmerking? 

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

verschillende advertenties. In onderstaande tabel staat precies wanneer dit is bij welk 

woningtype. Wie in de regio staat ingeschreven als woningzoekende en voldoet aan de criteria 

die in de advertentie worden vermeld, kan op de woningen reageren. Op de pagina’s 5, 6, 8 en 9 

vindt u de plattegronden van de woningen met daarbij de vereiste inkomens. 

Advertentiedata Type woning Netto huurprijs* 

Van 26 september t/m 1 oktober 4 hoekwoningen 
Trientje Timmerstraat 25, 33, 32 en 42 

€ 720,- 

Van 30 september t/m 5 oktober 
4 hoekwoningen 
Dames Tijssenstraat 11 en 17 
Trientje Timmerstraat 13 en 19 

€ 607,- 

Van 1 oktober t/m 6 oktober 
7 tussenwoningen 
Trientje Timmerstraat 27, 29, 31, 34, 36, 
38 en 40 

€ 720,- 

Van 2 oktober t/m 7 oktober 
4 tussenwoningen 
Dames Tijssenstraat 13 en 15 
Trientje Timmerstraat 15 en 17 

€ 607,- 

*Bijkomende kosten per maand: € 1,10 glasfonds 
  

 

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


3 
 

Als eerste adverteren wij de 4 hoekwoningen aan de Trientje Timmerstraat van € 720,-. Op de 

website staan deze 4 woningen onder het adres van Trientje Timmerstraat 25. Uw reactie geldt 

dus voor de 4 hoekwoningen met de huisnummers 25, 33, 32 en 42. 

Nadat de gegevenscontrole heeft plaatsgevonden mag de kandidaat met de langste inschrijfduur 

als eerste kiezen uit deze 4 woningen en zo voort.  

Inkomensverklaring belastingdienst 

 

Voorlichtingsavond 

Wij vinden 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 mensen aan 

wie de woningen worden toegewezen, een voorlichtingsavond op 26 november a.s.  

Op de voorlichtingsavond is ook een vertegenwoordiger van Veluwe Duurzaam aanwezig. Deze 

organisatie geeft een korte presentatie met aansprekende tips voor de basisinrichting van een 

tuin, zoals een schutting en bestrating. De aanwezige toekomstige bewoners ontvangen een 

welkomstpakketje met een eerste groene knipoog naar de tuin en een uitnodiging voor een 

tuinschetsdag in februari voor nog meer advies over de tuininrichting en beplanting. 

Op de volgende pagina’s vindt u een beschrijving van de woningen en de vereiste inkomens 

(vanwege passend wonen) en plattegronden. 

De ligging in de wijk 

Op de plattegrond ziet u de blokken C en D aan de Trientje Timmerstraat. Dit zijn de woningen 

met een netto huurprijs van € 720,-. 

De blokken A en B bevatten elk de 4 kleinere woningen met een netto huurprijs van € 607,- 

De pijl wijst naar 

het noorden  

De inkomensverklaring mag alleen over 2018 aangeleverd worden. Dit in verband met de oplevering 

van de woningen in 2020. Indien uw inkomen van 2018 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. Dit is dus het inkomen van 2020. Deze is op dit moment nog niet bekend. In 

februari 2020 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 andere 

kandidaat gezocht worden voor de woning.
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11 Eengezinswoningen Trientje Timmerstraat nummers 25 t/m 33 en 34 t/m 42 

De huurprijs van deze woningen bedraagt € 720,- + € 1,10 glasfonds = € 721,10 per maand. 

Bouwbedrijf Vierwind bouwt de 11 woningen in twee blokken. Blok C met 5 woningen en blok D 

met 6 woningen, beide aan de Trientje Timmerstraat. Deze 11 woningen worden als eerste in 

maart 2020 opgeleverd. Verhuur via www.hurennoordveluwe.nl , de hoekwoningen op 26 sept. 

t/m 1 okt. en de tussenwoningen van 1 t/m 6 okt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeling woningen  

De entree van de woning heeft een oppervlakte van ruim 4m2. De entree geeft toegang tot de 

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

toilet met wastafel en de woonkamer. In de entree bevindt zich ook de trap naar de verdieping. 

De woonkamer met open keuken heeft een oppervlakte van 32,5m2. 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 zonder opgeleverd. 

Het keukenblok en het sanitair zijn standaard. Er is dus geen vrije keuze. Wel is het mogelijk om 

bij deze 11 woningen zelf, voor eigen rekening, een keukenblok (inclusief het tegelwerk) te laten 

plaatsen, na oplevering van de woning. Kiest u hiervoor, dan betaalt WSP een vergoeding van  

€ 950,-.  

Eerste verdieping 

Op de verdieping vindt u 3 slaapkamers van ca.14m2, 9m2 en 8m2 en de badkamer met douche 

en wastafel met een oppervlakte van bijna 5m2. Een tweede toilet wordt niet aangebracht in de 

badkamer. Wel wordt het leidingwerk voorbereid. Gezien de hoge bouwkosten en het feit dat wij 

de huurprijs betaalbaar moeten houden, wordt het toilet niet geplaatst. Het staat de toekomstige 

huurders echter vrij om een tweede toilet voor eigen kosten te (laten) realiseren. 

Tweede verdieping 

De zolder is te bereiken via een vaste trap en heeft een beloopbaar gedeelte van 21,5m2. Hier 

vindt u een uitgebalanceerde ventilatie-unit. De hoekwoningen aan de Trientje Timmerstraat 25 

en 33 hebben op het zuiden ramen met speciale zonwering. Dit is volgens de regelgeving 

verplicht, omdat een hoekwoning meer geveloppervlakte heeft waar de zon op kan schijnen. 

Deze woningen zouden extra gekoeld moeten worden als er geen zonwering wordt aangebracht. 

De tussenwoningen zijn niet voorzien van zonwering. 

Ook de opstelplaats voor de wasmachine bevindt zich op de zolderverdieping. 

De woning wordt op de begane grond en de eerste verdieping verwarmd door middel van 

vloerverwarming. 

http://www.hurennoordveluwe.nl/
http://www.hurennoordveluwe.nl/
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Plattegronden Trientje Timmerstraat 25, 27, 29, 31, 32, 36, 42,  alleen nr. 25 heeft aan de 

zuidkant ramen met zonwering. Huurprijs € 720,- + € 1,10 glasfonds = € 721,10 per maand. 

Verzamelinkomen alleenstaande minimaal € 22.700,- beneden de AOW leeftijd en minimaal  

€ 22.675,- boven de AOW leeftijd en voor beide geldt maximaal € 45.000,-.  

Meerpersoonshuishouden (2 of meer) minimaal € 30.825,- en maximaal € 45.000,-  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle maten zijn onder voorbehoud  
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Plattegronden woning Trientje Timmerstraat 33, 34, 38 en 40. Huurprijs € 720,- + € 1,10 

glasfonds = € 721,10 per maand. 

(hoekwoning Trientje Timmerstraat 33 met (grijze) zonwering alleen aan de zuidkant)  

Verzamelinkomen alleenstaande minimaal € 22.700,- beneden de AOW leeftijd en minimaal  

€ 22.675,- boven de AOW leeftijd en voor beide geldt maximaal € 45.000,-.  

Meerpersoonshuishouden (2 of meer) minimaal € 30.825,- en maximaal € 45.000,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle maten zijn onder voorbehoud   
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8 Eengezinswoningen Dames Tijssenstraat 11 t/m 17 en Trientje Timmerstraat 15 t/m 19 

De huurprijs van deze woningen bedraagt 607,- + € 1,10 glasfonds = € 608,10 per maand 

De 8 kleinere woningen worden gebouwd door bouwbedrijf J. Timmer in twee blokken (A en B) 

van 4 woningen. De oplevering vindt plaats in het tweede kwartaal van 2020. Deze woningen 

worden gefaseerd geadverteerd op www.hurennoordveluwe.nl . De hoekwoningen van 30 sept. 

t/m 5 okt. De tussenwoningen van 2 t/m 7 okt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeling woningen 

Via de voordeur komt men in de entree van 3,4 m2. De entree geeft toegang tot de techniek-

ruimte met warmtepomp en boiler (180 liter warmwater), het toilet, de trapkast en de woonkamer 

met open keuken.  

De woonkamer met open keuken heeft een oppervlakte van ruim 30m2. De standaard keuken 

bevindt zich aan de voorkant van de woning. Er is geen vrije keuze van keuken of sanitair. 

De trap naar de verdieping zit in de woonkamer maar is niet zichtbaar, omdat deze wordt 

afgesloten met een deur. Via de woonkamer komt men in de tuin waarin ook de berging staat. 

Naar de voordeur toe ligt een tegelpad. De achtertuin wordt onbestraat opgeleverd. 

Eerste verdieping 

Op de eerste verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en de badkamer. De hoofdslaapkamer 

heeft een oppervlakte van bijna 15m2  met dakvensters in de schuine kant. De tweede 

slaapkamer heeft een oppervlakte van bijna 9 m2.  De dakvensters van de eerste en tweede 

verdieping van de woningen aan de Trientje Timmerstraat 13 en 19 en aan de Dames 

Tijssenstraat 11 en 17 worden uitgevoerd met zonwering. Dit is volgens de regelgeving verplicht, 

omdat een hoekwoning meer geveloppervlakte heeft waar de zon op kan schijnen. Deze 

woningen zouden extra gekoeld moeten worden als er geen zonwering wordt aangebracht. De 

tussenwoningen zijn niet voorzien van zonwering. 

 

De badkamer met wastafel en douche heeft een oppervlakte van ca. 5,5m2 en is voorzien een 

wasmachine-aansluiting. 

Tweede verdieping 

De woning heeft een vliering met 2 dakvensters en een beloopbaar gedeelde van ca. 16 m2. De 

vliering is te bereiken via een vlizotrap in de grote slaapkamer. Op de vliering staat tevens de 

uitgebalanceerde ventilatie-unit. 

De woning wordt op de begane grond en de eerste verdieping verwarmd door middel van 

vloerverwarming 

http://www.hurennoordveluwe.nl/
http://www.hurennoordveluwe.nl/
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Plattegrond van de woningen aan de Dames Tijssensstraat 11, 13, en 17 en de Trientje 

Timmerstraat 13, 15, 17. Huurprijs € 607,- + € 1,10 glasfonds = € 608,10 per maand.  

Een aantal ramen van de hoekwoningen aan de Dames Tijssenstraat 11 en 17 en de Trientje 

Timmerstraat 13 krijgen (grijze) zonwering. De overige woningen niet.  

Verzamelinkomen alleenstaande: maximaal € 22.700,- beneden de AOW leeftijd en maximaal  

€ 22.675,- boven AOW leeftijd.  

Meerpersoonshuishouden (2 personen) maximaal € 30.825,-.  

Meerpersoonshuishouden (3 personen of meer) maximaal € 38.035,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle maten zijn onder voorbehoud   
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Plattegrond: Trientje Timmerstraat 19 en Dames Tijssenstraat 15. Huurprijs 607,- + € 1,10 

glasfonds = € 607,10 per maand. 

Enkele ramen van Trientje Timmerstraat 19 zijn voorzien van (grijze) zonwering. 

inkomen alleenstaande: maximaal € 22.700,- beneden de AOW leeftijd en maximaal € 22.675,- 

boen de AOW leeftijd.  

Meerpersoonshuishouden (2 personen) maximaal € 30.825,-.  

Meerpersoonshuishouden (3 personen of meer) maximaal € 38.035,-  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle maten zijn onder voorbehoud 


