
Agenda

• Ons dorp ELL

• Coöperatieplan Wonen ELL

• Stichting Wonen ELL

• Schetsen en plattegronden Project

• Exploitatiecijfers

• Financiering

• Vragen



Ons dorp ELL 

• Ell gelegen op 7 km van Weert/ 15 km van 
Roermond

• Heeft nog voldoende middenstand; met een 
bakker; slager, buurtsupermarkt, cafetaria, 
kebabzaak; kapperszaak; fysiotherapeuten en 
huisarts

• Er zijn nog tal van verenigingen; voetbalclub, 
tennisclub, volleybalclub, ruiterclub, fanfare,  
schutterij, handboog, 2 zangkoren, 
biljartvereniging, beugelclub, jongerenwerk 
(12-16 jarigen), carnavalsvereniging en 
kindervakantiewerk

• Basisschool en BMV-Ellenhof
(gemeenschapsvoorziening), eetcafé en 
discotheek



Ontwikkeling 
ELL 

• Bevolkingsprognose

• 2016                           1.465   inwoners

• 2030                           1.500  inwoners

• Aantal gezinnen/ dus woningen

• 2016                              565  gezinnen

• 2030                              640  gezinnen  

• Woning behoefte circa    75  

• gereed plan B 19  egw, C 13 egw en D 8 patiow

• plan E 5  patiow start bouw november 

• daarnaast zijn er  12 vrije sector kavels 



Vervolg ELL 

• Actieve dorpsraad (Bestuur en werkgroepen)

• Werkgroepen Verenigingen

• Werkgroep Buitengebied

• Werkgroep Kermis 

• Werkgroep AED met 125 opgeleide inwoners

• Werkgroep Gemeenschapshuis- Stichting BMV 
Ellenhof

• Werkgroep Wonen- Stichting Wonen Ell



Coöperatieplan 
Wonen ELL

• Ontstaan: circa  6 jaar geleden Dorpsraad in overleg 
met jongeren op vrijdagavond in café bij Siem

• Samen met Rabobank en Wonen Limburg een 2e

bijeenkomst belegd.

• Behoefte aan (sociale huur)woningen  

• Jongeren hebben zelf een enquête gehouden 

• Circa 35 jongeren reageerden en circa 25 wilde graag 
een woning om zelfstandig te kunnen gaan wonen

• Doelstelling: jongeren en ouderen de mogelijkheid 
geven om in eigen dorp te wonen (leefbaarheid)

• Bij proces betrokken partijen: gemeente Leudal, Wonen 
Limburg, provincie Limburg en dorpsgenoten

• Vastgoed: 6 woningen voor jongeren: huurprijs tussen 
€ 424,- - € 587,- en  4 woningen voor ouderen: huurprijs 
tussen € 607,-- € 675,--



Corporatieplan 
Wonen ELL 

• Woningwet  2015 gaf mogelijkheid voor 
wooncorporatie.

• Bewoners: meer toewijzingsvrijheid

• Beheer: zoveel mogelijk in eigen beheer (lage kosten/ 
huur)

• Investeringsscenario’s  (Wonen Limburg-Wonen Ell)

• Exploitatieopzet 25 jaar: 2-3% rendement

• Financiering: 25 % eigen geld (uitdaging)

• Planning : realisatie 2020/2021

• Risico’s :  woningbehoefte; stichtingskosten; uitvoering 

• Vergunningentraject 

• Inhoud  van het corporatieplan



Inhoudsopgave  coöperatieplan stichting Wonen Ell 

•1. Inleiding 

•2. Projectplan

•3. Doelstellingen 

• 4. Bij het proces betrokken partijen 

• 5. Organisatievorm/juridische structuur 

• 6. (Visie op) Het vastgoed 

• 7. (Visie op) Bewoners/bewoning 

• 8. Beheer en onderhoud van woningen en woonomgeving 

• 9. Investeringsscenario’s 

• 10. Exploitatieopzet 

• 11. Financiering 

• 12. Planning 

• 13. Risico’s en risico-beheersingsmaatregelen

• 14. Klachten en geschillen.



Stichting 
Wonen Ell

• Stichting Wonen ELL is een feit (2017); 
wooncoöperatie Wonen ELL 

• Bestuur: 
voorzitter/penningmeester/secretaris

lid huurders/lid beleggers 

• Vacature 

• Zitting 4 jaar: rooster van aftreden; 
onbeperkt herbenoembaar

• Realisatie coöperatieplan Wonen ELL



Vervolg (2)

• Realisatie en exploitatie van 
woonruimte in ELL

• Werkwijze bestuur: jaarlijkse 
vergadering met bewoners/beleggers

• Boekjaar: jaarstukken en begroting en 
zorgdragen voor de uitvoering van de 
administratie

• Commissies/werkgroepen techniek, 
wonen, financiën



Vervolg (3)

Haalbaarheidsonderzoek 2016

Intentie overeenkomst tussen gemeente 
Leudal – Wonen Limburg – Stichting Wonen 
Ell. 2017 

Samenwerkingsovereenkomst tussen 
gemeente Leudal – Wonen Limburg –
Stichting Wonen Ell. 2018

Bouwteam bestaande uit Wonen Limburg-
Architect-Aannemer en Wonen ELL ( 2019)

Corona en bouwvergunningen traject 
hebben voor verdere vertraging gezorgd.



Oude 
Ellenhof

















Transformatie
kosten
naar 10 
woningen

Aankoop                                 85.000

Verbouwingskosten        1.100.000

Bijkomende kosten             250.000

BTW                                        185.000

Totaal                                  1.620.000

Per woning                             162.000



Exploitatie 
cijfers per 
woning

Huurprijzen   gemiddeld   617 per mnd.

Exploitatie lasten                200 per mnd

(onderhoud belastingen en verzekering)

Bruto aanvangsrendement  4,6%

Netto aanvangsrendement   3,4%



Financiering

• Financiering bij start exploitatie 80/20 
Wonen Limburg- Wonen ELL 

• Hoe gaan we de gelden bij elkaar 
krijgen? Crowd funding

• Toezegging van een dorpsgenoten op 
dit moment € 35.000,=

• Persoonlijke inwoners benaderen om 
deel te nemen in de financiering.

• Lenen bij dorpsgenoten; minimaal € 
1.000,-- en maximaal € 25.000,-- per 
persoon/instelling

• Banken staan niet in de rij om dit te 
financieren.



Nog veel werk 
te doen

Woningzoekende registratie

Woningtoewijzing model

Wel of geen waarborgsommen

Huurcontracten concepten maken

Huuradministratie opzetten.

Klein onderhoud en mutatie onderhoud 
werk organiseren.



Vragen ?


