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Concepttekening woningen bij de Watertoren

Bouwproject bij de Watertoren ‘s-Gravendeel
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over het woningbouwproject Bij de Watertoren op het voormalige Evidesterrein in
’s-Gravendeel (voorheen was dit project bekend onder de naam Tuinzigt). De ontwikkelaar Weboma bouwt in totaal tachtig
woningen; een mix van starterswoningen, seniorenwoningen, eengezinswoningen, twee-onder-één-kapwoningen, en een
appartementencomplex. Daarnaast zijn er 8 vrije kavels uitgegeven. Via deze nieuwsbrief geven wij u de laatste stand van zaken
over het woningbouwproject.
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