‘Veel ruimte in de wijk om te spelen’

Er is veel ruimte voor groen in de wijk en het woningaanbod is veelzijdig.

City Plaza grenst aan de wijk en in de wijk zelf liggen het Makadocentrum en winkelcentrum Nedereindseweg.

Goed wonen: Jutphaas-Wijkersloot
Judith de Vries

De wijk Jutphaas Wijkersloot is één
van de oudste wijken in Nieuwegein
en is ontstaan uit het vroege dorp
Jutphaas. In 1971 zijn de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd in het huidige Nieuwegein.
Wie door Jutphaas-Wijksloot rijdt ziet
voornamelijk in het oude gedeelte,
langs het Merwedekanaal, nog veel
terug van het oude dorp. De kleine,

gezellige huizen met hier en daar een
ambachtelijke winkel of restaurant en
centraal in de wijk de oude dorpskerk
en de grote Nicolaas kerk. In 2005 is
de wijk Jutphaas samengevoegd met
Wijkersloot. In Jutphaas-Wijkersloot
zijn, naast de dorpswoningen,
rijtjeswoningen en ruime vrijstaande
woningen ook veel flatwoningen te
vinden en daarmee is de wijk op dit
punt het meest veelzijdig in Nieuwegein. Ook in deze wijk is, zoals overal
in Nieuwegein, veel ruimte voor
groen. Voor kinderen is de wijk een

In het oude gedeelte van Jutphaas staan de gezellige oude huizen, die
een warme sfeer uitstralen.

prettige plek om te wonen, zo vinden
ook Nick en zijn vriendje Fabio die in
Wijkersloot vaak buiten te vinden zijn
op het speelveld, op zoek naar vertier,
bouwend aan een hut of voetballend
met andere vriendjes. Fabio: “Het is
een erg leuke wijk om te wonen. We
kunnen hier erg leuk spelen en vooral
nu rond de kerst vind ik het ook erg
gezellig in de wijk.” Nick en Fabio
hopen op een witte kerst in JutphaasWijkersloot. “Dan kunnen we weer
veel met onze vrienden uit de wijk
buiten spelen”, aldus Nick. Naast veel

speelvertier, liggen ook de scholen
op loop- of fietsafstand voor alle
kinderen. Winkels zijn overal goed
bereikbaar. City Plaza grenst direct
aan de wijk en in de wijk liggen de
winkelcentrum Makadocentrum en
Nedereindseweg.
De wijk ligt centraal in Nieuwegein,
maar is desondanks goed bereikbaar
door de goede uitvalswegen richting
de snelwegen. Daarnaast zorgen bus
en tram dat de wijk goed bereikbaar
is.

Nick en Fabio vinden het erg leuk wonen in Jutphaas-Wijkersloot.
(Foto’s Judith de Vries)

Gunstige kopersmarkt
voor tweeverdieners
Aan het einde van het jaar reflecteer je je woongenot. Je wilt eigenlijk een andere koopwoning,
of van die dure huur af, maar laat je tegenhouden
door de negatieve berichtgeving over de woningbouw.

Erik Moen en Arie Spek.
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“Niet doen”, is het credo van makelaars Erik
Moen (De Keizer Makelaarsgroep) en Arie Spek
(Aspekt ERA Makelaars). “Er is vaak meer mogelijk dan je denkt, zeker voor tweeverdieners die
vanaf januari meer kunnen lenen!” Spek licht
toe: “De situatie is heel gunstig: de overdrachtsbelasting is tot in ieder geval 1 juli slechts twee
procent en de huizenprijzen zijn laag. Bovendien
kun je momenteel nog profiteren van de verruiming van de NHG, die geldt tot een koopsom
voor de bestaande bouw van 330.000,- euro. Tel
je daarbij op dat de rente momenteel heel laag is

en de verwachting is dat deze gaat stijgen, dan
zou je nu je slag moeten slaan.” Moen: “Vanaf
januari is bovendien de leennorm voor tweeverdieners verruimd. Tweeverdieners met een lager
inkomen kunnen hierdoor tot 30.000,- euro
meer lenen.” Spek: “Zij kunnen dus hoger instappen en de stap van het startersappartement
overslaan, om direct een woning te kopen waarin
ze een flink aantal jaren kunnen wonen.” Moen:
“Daarbij heeft een starterswoning vaak een netto
maandlast van circa 450 euro. Als je dat vergelijkt met de huur van 700 à 800 euro die je anders
per maand kwijt zou zijn, maakt dat kopen nog
aantrekkelijker wordt.” Spek: “Ga je langs een
adviseur, dan zul je zien dat er veel meer mogelijk
is dan je dacht. Wie weet woon jij in het nieuwe
jaar in een eigen woning in een regio met een
sterke werkgelegenheid!”

