
KLC Venray
Wordt gehaald Wordt gehaald  

(hierbij wel aandachtspunt).

Wordt niet gehaald 

Provinciale bijdrage   

Bijdrage gemeente    

Bijdrage derden ca.   

Totale investering ca.

inhoudelijk uitgaven gemeente inhoudelijk uitgaven gemeente

Vredepeel: Herbestemming voormalige schoolgebouw met 

een oppervlakte van 440 m2; hier worden 4 sociale 

huurwoningen gerealiseerd voor senioren en/of starters.

31-12-2022 Omgevingsvergunning is verleend. Momenteel worden 

afspraken met aannemers gemaakt. Start verbouwing gepland 

in januari 2022; oplevering najaar 2022. 

Veulen: Herbestemming voormalige schoolgebouw met een 

oppervlakte van 540 m2; hier worden 5 sociale huurwoningen 

en een gezamenlijke ontmoetingsruimte voor senioren 

gerealiseerd.

31-12-2022 25 november jl. pitch bij de Triodos bank voor de lening. 

Zodra lening rond is, kan de omgevingsvergunning worden 

aangevraagd.

Voorschot betaald van € 72,000,-- (21 juni 2021)

Geijsteren: Herbestemming voormalige schoolgebouw met 

een oppervlakte van 520 m2; hier worden 5 sociale 

huurwoningen voor senioren alsmede een gezamenlijke 

ontmoetingsruimte gerealiseerd.

30-09-2022 Verbouwing is gestart in oktober 2021; oplevering gepland 

september 2022. 

Voorschot betaald van € 68,000,-- (21 juni 2021), 2e 

voorschot betaald van € 85,000,--(1 oktober 2021)

Venray, De Kemp: Herbestemming voormalige schoolgebouw 

met een oppervlakte van 1.019 m2; hier wordt een woonhofje 

gerealiseerd met 16 sociale huurwoningen (waarvan 12 

levensloopgeschikte en 4 gezinswoningen).

31-12-2021 Bouw is gestart in maart 2021; oplevering gepland in 

december 2021.

Voorschot betaald van € 70,000,-- (21 juni 2021)

Er wordt invulling gegeven aan duurzaamheid, 

klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen (conform uw 

activiteitenplan ad 2.3 en 2.4).

31-12-2022 Vredepeel: De woningen worden verwarmd middels een 

warmtepomp en zonnecollectoren. Er is sprake van een 

bestaand betonnen dak zonder openingen waardoor er geen 

mogelijkheden zijn voor verblijf diersoorten. Wel worden 

nestkasten en vogelhuisjes gerealiseerd. Inrichting van de tuin 

moet nog worden uitgewerkt.                                          

Veulen: duurzaam en natuurinclusief bouwen moet nog 

worden uitgewerkt.                                                                   

Geijsteren: De woningen worden verwarmd middels een 

warmtepomp. Op de bestaande fundering wordt isolatie 

aangebracht. Daarbovenop wordt de vloer gestort. Inrichting 

van de tuin moet nog worden uitgewerkt.

Er wordt invulling gegeven aan de halfjaarlijkse taakstelling 

ten aanzien van huisvesting van statushouders binnen de 

wettelijke termijn.

31-12-2022 Taakstelling 1e helft: 33, 2e helft: 28 = 61 statushouders in 

totaal. > medio november zijn 59 mensen gehuisvest. Voor de 

resterende 2 statushouders komen zeer waarschijnlijk in 

december ook woningen beschikbaar. 

De transformatie dient bij te dragen aan het stimuleren van de 

zelfredzaamheid voor senioren. Het bevordert sociale 

veiligheid en gezondheid. Het versterkt de participatieve 

samenleving. Uw gemeente borgt door middel van afspraken 

de wijze waarop deze beweging in Veulen, Vredepeel en 

Geijsteren in gang zal worden gezet (conform uw 

activiteitenplan ad 2.5).

31-12-2022 De projecten in Veulen en Geijsteren gaan uit van een 

gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, toegankelijk voor alle 

dorpsgenoten. Daarnaast zal bij alle projecten sprake zijn van 

een gemeenschappelijke tuin.

TOTAAL € € 0

€    525.000,- (uitbetaald 1e voorschot:  € 210.000)

€    775.000,-

€ 4.500.000,-

€ 5.800.000,-

Feitelijke s.v.z. december 2022

Resultaten moeten per 31 december 2022 zijn gerealiseerd.

Feitelijke s.v.z. december 2021
Resultaten conform beschikking Realisatiedata 

volgens planning


