ril is van 17:00
rkoopbijeenet gemeentehuis
d. Er zullen
n de verkoop
-onder-een kap

woningen, vrijstaande woningen,
appartementen, rijwoningen en
vrije kavels. Op dit moment is er
nog geen informatie beschikbaar
over de prijzen van de woningen. De
wijk De Draai groeit snel, zo zijn er

onlangs weer woningen opgeleverd.
De openbare basisschool De Helix is
vorig jaar opgeleverd en in juni zal de
sporthal geopend worden. Vanaf 21
april is meer informatie beschikbaar
via www.heerhugowaarddedraai.nl.
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plek in een nieuw
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In De Draai staan eind dit jaar zo’n
driehonderd woningen. Dat moeten
er op termijn 2650 worden. De wijk
wordt de komende jaren in oostelijke richting uitgebreid. Tussen de
bestaande woningen en de nieuw

ele
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g
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v
a
k
e
ĳ
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kan nu, in De Draai

? In uw eigen droomhuis op een flink stuk eigen grond?

Wonen, werken, leven in
een Stad van Kansen

w kans. Of liever gezegd, uw buitenkans. Er zĳn namelĳk nog

In Heerhugowaard wordt de horizon

n een groene, dorpse woonwĳk met alle voorzieningen binnen

e vrĳe kavels in De Draai in Heerhugowaard te koop.

Bergen
Heerhugowaard

verlegd. Hier worden kansen gezien,
gecreëerd en benut. Heerhugowaard

tdĳk verrĳst de nieuwe

het oude centrum van Heerhugowaard,

gaat met z’n tĳd mee en heeft zich

De Draai’. Heerlĳk dorps

winkelcentrum Middenwaard, theater,

door de jaren heen ontwikkeld als

oen en verschillende

sportgelegenheden, scholen, een

een ‘Stad van Kansen’ met ruim

e Draai is een wĳk die

recreatiegebied en goede uitvalswegen.

50.000 inwoners en bĳpassende

op het gebied van lekker
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