
IN WOORDEN 
KUN JE NIET WONEN!
OPZ ziet dat de woningmarkt vast zit. Sommigen ervaren dit ook 
aan den lijve. Bijna heel Nederland kampt met grote tekorten, 
hoge koopprijzen, lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, 
en dure of ontbrekende particuliere huurwoningen. Starters en 
spoedzoekers die komen niet aan de bak. 

De woningmarkt is weinig dynamisch. Mensen met een huis 
verhuizen niet en mensen op zoek naar een huis komen er 
moeilijk tussen. En als je eerst vele jaren moet wachten of sparen 
voor een huis, is je persoonlijke situatie allang weer veranderd. 

Andere woonoplossingen zijn nodig, aanvullend op de 
gebruikelijke werkwijzen en denkpatronen. Aanvullend, fl exibel, 
aanpasbaar en dynamischer. 

Situatieschets Keesomstraat

Tiny HousesTiny Houses

Indeling van een Tiny House
Bron: Heijmans One

De omgeving Keesomstraat kenmerkt 
zich door hoogbouw omgeven door 
groen. De veldjes aan de voorzijde van 
de bestaande bouw lenen zich bij uitstek 
voor tijdelijke woningen, in de vorm van 
Tiny Houses. De bouw van deze tijdelijke 
woningen is in 6 maanden tijd te realiseren. 
Door niet gestapeld te bouwen zorgen 
we eerder voor een verrijking van de 
omgeving dan dat we 
uitzicht belemmeren. 
Zo voegen we per blok 
14 woningen van ca. 
30m2 toe, ideaal voor 
jongeren.

In samenwerking met H2H Ontwikkeling zijn deze twee plannen 
uitgewerkt. H2H wordt geleid door Jelle van den Heuvel en Pim 
Hoogland, twee jonge en ambitieuze Zandvoortse ondernemers 
met een frisse visie op de vastgoedsector.

1. Een wooncomplex voor ouderen in sociale en middel 
dure huur aan de Tolweg, ter bevordering van de 
doorstroming

2. 14 Tiny Houses aan de Keesomstraat, een nieuwe 
woonplek voor Zandvoortse jongeren

Eén van de speerpunten van OPZ is de wens om veel bij te 
bouwen. In deze folder tonen wij twee voorbeelden van 
projecten die wij na de verkiezingen willen realiseren.

Wilt u hier wonen of heeft u suggesties? 
Laat het ons weten op info@opzandvoort.nl

KEESOMSTRAAT
Ca. 50 tijdelijke woningen, 
ideaal voor jongeren

Bron: Heijmans One

Bron: H2H Ontwikkeling



Plattegrond woning Tolweg

Achterzijde wooncomplex

Straatimpressie wooncomplex Tolweg

WOONCOMPLEX TOLWEG
23 woningen, ideaal voor ouderen

Het wooncomplex biedt parkeergelegenheid 
waarmee ruimschoots aan de parkeernnorm wordt 
voldaan, zonder extra parkeerdruk op de omgeving. 

Parkeren

H2H Ontwikkeling is ervan overtuigd dat er voldoende 
mogelijk is in Zandvoort, wanneer we op een creatieve 
manier naar de huidige woningopgave kijken.

De Tolweg in Zandvoort Zuid is uitermate geschikt 
om woningen voor ouderen te realiseren. Dichtbij 
het centrum, openbaar vervoer en zorg. Het terrein 
biedt voldoende ruimte om 
parkeerplaatsen te creëren. 
We voegen op deze manier 
23 woningen toe, ideaal 
voor ouderen.

Bron: H2H Ontwikkeling
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– 23 woningen (GBO 60-110 m2)

– Maatschappelijk gebruik zoals ZFM 
e.a. keren terug. 


