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toekomstige bewoners bieden. Als zij in een vroegtijdig stadium beslui-
ten tot koop, kunnen we rekening houden met hun wensen en deze voor 
zover mogelijk inpassen in de plannen. We hebben een grote persoonlijke 
betrokkenheid bij onze projecten, en daar gaan we volledig voor!”

 JoSEPH StAEtE: Nog ENkElE APPARtEMENtEN tE kooP!
Het schitterend gelegen Joseph Staete is het afsluitende hoofdstuk van 
Park Waterloo in Steyl. Joseph Staete wordt gevestigd in het voorma-
lige, monumentale Josephklooster en zal een twintigtal appartementen 
huisvesten die van alle gemakken zijn voorzien. in het gebouw en 
de appartementen zelf, die in grootte variëren van 110 tot zelfs 275 
vierkante meter, blijven waardevolle, authentieke elementen bewaard. 
Bijna alle appartementen beschikken over ruime balkons of de moge-
lijkheid voor een dakpatio, hebben twee of drie slaapkamers, domotica-
voorzieningen en de mogelijkheid van een privé-parkeerplaats in het 
sousterrain van het naastgelegen gebouw. De verkoopprijzen variëren 
van € 264.000,-- tot € 697.500,-- vrij op naam.

 DE HoF VAN EgMoND: DE EERSt gEkoElDE, 
luxE APPARtEMENtEN VAN VENlo
De Hof van egmond, gelegen op de hoek van de Karel van egmond-
straat en de Vinckenhofstraat, bestaat uit drie smaakvolle gebouwen 
die 31 grote en luxe appartementen gaan bevatten en 4 penthouses. 
“De Hof van egmond is toegesneden op een veeleisende doelgroep 
van vijftigplussers die status en een stijlvolle ligging van groot belang 
vinden. De appartementen zijn er in verschillende uitvoeringen en va-
riëren in grootte van circa 105 tot 215 vierkante meter. elk appartement 
heeft twee, drie (de meeste typen) en sommige zelfs vier slaapkamers. 
De prijzen van de appartementen, inclusief parkeerplaats, variëren van 
€ 321.500,-- v.o.n. tot € 705.500,= v.o.n.
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iNitiAtiEFNEMER: VERkooP EN iNFoRMAtiE:

 PRoFESSioNAliSERiNg EN kENNiSuitWiSSEliNg
De Vastgoed Sociëteit noord-Limburg, onder voorzitterschap van 
Sander van Lier, directeur van Haegens Vastgoed, is eind 2007 opge-
richt door Geert Martens, Janssen de Jong Projectontwikkeling, Stefan 
Bouwman, Hauzers & Partners en André van den Brand, Boels Zanders 
Advocaten omdat in de driehoek Venlo-Horst-Venray geen vastgoedver-
eniging bestond die zou kunnen bijdragen aan de professionalisering 
van de vastgoedsector. een ander doel van de VSnL is het bieden van 
een platfom voor leden en derden om zodoende bij te dragen aan een 
uitwisseling van kennis en ervaring tussen die leden en derden.

 tHEMABiJEENkoMSt ‘DE NiEuWE WEt WRo’
De tweede vergadering op 28 mei stond in het teken van de nieuwe 
Wet Ruimtelijke Ordening, kortweg de WRO, die vanaf 1 juli van dit jaar 
rechtskracht heeft. Mr. André van den Brand, specialist Bestuursrecht 
bij Boels Zanders Advocaten, gaf een uitgebreide presentatie waarin hij 
stil stond bij de inhoudelijke aspecten van de nieuwe wet. Die varieert 
in grote lijnen van een nieuwe hiërarchie van de overheid in structuur-
visies, tot gewijzigde trajecten en procedures bij bestemmingsplannen.

 lEVENDigE DiSCuSSiE
na zijn lezing was er alle gelegenheid om van mening te wisselen 
met de aanwezige overheidsbestuurders aan de hand van een tiental 
vragen. Gespreksleider Sander van Lier leidde de levendige discussie 
op de vaak prikkelende stellingen. een insteek als ‘Gemeenten zijn 
nog niet klaar voor de WRO’ en ‘Marktwerking of beperkende regels?’ 
lokten geënthousiasmeerde reacties uit. en hoewel discussies soms op 
het scherpst van de snede werden gevoerd, was de conclusie dat over-
heid en private partijen er in de nieuwe wetgeving in goede samenwer-
king beslist uit zullen komen.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden een bezoek brengen 
aan de website www.vsnl.nl. waar tevens alle contactgegevens staan 
opgenomen voor aanmelding als nieuw lid.

op dinsdag 27 mei jongstleden hield de Vastgoed Sociëteit Noord-

limburg (VSNl) haar tweede bijeenkomst. in Chateau de Raay in 

Baarlo waren leden aanwezig in de verschillende vastgoed-disciplines, 

variërend van projectontwikkelaars en architecten tot makelaardij 

en gemeenten.
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