
In dIt nummer:

Pagina 3

Het complete aanbod 
overzichtelijk op de website 

Pagina 5

Tuinstad 13 december  
Open Huis

Pagina 7

Groene Hof: gevarieerd 
aanbod

nIeuwsbulletIn over de bornsche maten      november 2013

De plek die bij u past

een paar vierkante meter geluk
Je eigen plek, je thuis…Het is een van de belangrijkste voorwaarden om met een blij gevoel wakker te 

worden. Genieten van je eigen inrichting in een ruim en comfortabel huis. Gezellig ontbijten aan een 

grote keukentafel, de verwarming die het huis opwarmt een warme douche in je fraaie badkamer. Het 

winterseizoen brengt veel huiselijke gezelligheid met zich mee. Wie toe is aan een nieuwe stap, een nieuw 

huis in een prachtige omgeving, doet er goed aan te kijken naar de Bornsche Maten in Borne.

De Bornsche Maten is ongekend populair in Twente. 

Borne onderscheidt zich van de stad. Scholen, winkels, 

treinstation en snelweg zijn allemaal op 5 minuten 

te bereiken en de sfeer in Borne is het best samen te 

vatten als vriendelijk en behulpzaam. Borne is een 

groeigemeente. Dat betekent dat mensen er graag 

willen wonen en woningen geliefd zijn. Een nieuw huis 

in de Bornsche Maten is een waardevaste investering. 

Borne kent nog de rust en de ruimte van een dorp, maar 

profiteert tegelijk van alle voorzieningen van de steden 

er omheen. 

Bornsche Maten

Tien jaar geleden is begonnen met de ontwikkeling van 

de Bornsche Maten. Een fantastische wijk met veel 

variatie  aan woonmogelijkheden. Starters zijn er neerge-

streken die inmiddels zijn getrouwd, maar ook gezinnen  

die een tweekapper of vrijstaande woning hebben be-

trokken. De wijk is rijk aan kinderen, wat goed zichtbaar 

is in vakanties en na schooltijd. Het park aan de Bornse-

beek nodigt dan ook uit om te voetballen, te vissen of op 

avontuur te gaan. 

Ongekende mogelijkheden

Uw wensen staan centraal in de Bornsche Maten. Dat 

betekent dat elke woning geheel naar wens kan worden 

gerealiseerd. Projectontwikkelaars gaan al vroeg in 

 gesprek met u om de woning zo te bouwen dat 

deze helemaal voldoet aan uw ideeën wat be-

treft ruimte en inrichting. Met 3D-impressies 

kan gekeken worden hoe de woning uiteindelijk 

wordt.  Voor mensen die helemaal in eigen be-

heer hun woonwensen willen invullen zijn 

bouwkavels waar individueel of 

samen met anderen gebouwd 

kan worden. Steeds meer 

mensen willen een 

twee-onder-een-kap-

woning bouwen of in 

collectief verband 

rijwoningen. Tien 

projecten zijn op 

deze wijze al gereali-

seerd door zowel 

jongeren als senioren. 

Wonen in de Bornsche 

Maten betekent wonen op 

een plek die bij u past, wonen in 

een huis dat bij u past. Nieuwsgie-

rig naar meer informatie? Kijk dan eens 

op onze website www.bornschematen.com 

of kom langs in het projectatelier Bornsche  Maten 

in het gemeentehuis van Borne. 

school en 
wijkvoorzieningen

Begin 2014 zal het ontwerp van De Veste klaar zijn. In dit 

gebouw komt Basisschool De Vonder, kinderdagopvang 

en buitenschoolse opvang. Er wordt een grote sporthal 

gerealiseerd en een sportcafé. De Veste wordt het trefpunt 

van de wijk waar ook ruimte is voor activiteiten van de 

wijkbewoners. Het gebouw moet in 2015 klaar zijn. 

Dan kunnen de kinderen verhuizen van de huidige 

school naar het nieuwe gebouw. In de jaren 

erna wordt De Veste nog uitgebreid met 

winkels en woningen.
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Grondprijs vanaf € 110,-/m2 excl. BTW

Inclusief duurzaamheidspremie van 5% van de kavelprijs

Maximale ontwerpvrijheid architectuur

Sociaal en beschermd wonen vlakbij het centrum van Borne met directe toegang tot het buitengebied én de snelwegen

p a r k

Voor informatie kunt u contact opnemen  

met 06-10709880 of kijk op 

www.wildyck.nl voor meer informatie.



www.bornschematen.com

het complete aanbod overzichtelijk op de website
“Direct zien of er aanbod is dat bij je past. Dat is de kracht van de website Bornsche Maten.” Aan het woord is 

Jeffrey Brinkman, communicatieadviseur van de gemeente Borne en betrokken bij de marketing van de Bornsche 

Maten. www.bornschematen.com is kort geleden vernieuwd en biedt geïnteresseerden in een nieuwbouwhuis alle 

informatie om een goede keuze te kunnen maken.

“Samen met de projectontwikkelaars en deskundig advies van ons huisstijlbureau hebben we gezocht naar een website 

die snel en volledig de informatie verstrekt waar je primair behoefte aan hebt. Met een paar klikken krijg je het beschikbare 

aanbod gepresenteerd. Als je op zoek bent naar een bouwkavel, hoef je niet het aanbod aan huurwoningen”, illustreert 

Brinkman. “Tegelijk kan het zijn dat je besteedbare bedrag tussen twee en vier ton ligt. Dan wil je wel kunnen kiezen tussen 

bouwen op een vrije kavel of een projectmatige woning.”

De website van de Bornsche Maten biedt naast een goed overzicht van de hele wijk, de bezienswaardigheden en 

voorzieningen, maar ook filmpjes over de Bornsche Maten. “De wijk krijgt steeds meer een eigen identiteit,” zegt de 

gemeentelijk woordvoerder. “Je wilt niet alleen een huis dat bij je past, maar ook wonen op de plek die bij je past. Je kunt 

zo kennis maken met de mensen die er wonen, de omgeving en Borne als woongemeente.”

Een leuke bijkomstigheid is dat bewoners en mensen die er gaan wonen alle informatie van hun huis kunnen 

volgen en delen via social media. Leuk voor vrienden en bekenden. Ze kunnen dan in een vroeg stadium zien 

hoe je nieuwe huis eruit komt te zien. 

Naast de website heeft de Bornsche Maten ook een 

facebookpagina en een twitteraccount waarop je je kunt 

aanmelden. Zo blijf je altijd als eerste op de hoogte van 

nieuwe ontwikkelingen. 

vrije bouwers zorgen 
voor unieke woonwijk
In het deelplan Singelwonen is ruimte om zonder 

beperkende voorschriften je eigen huis te bouwen. 

Achttien huizen zijn er inmiddels gerealiseerd en 

het Wilde-Wonen-wijkje krijgt al een hele unieke 

uitstraling. De straten vormen een eenheid door 

diversiteit. Durft u het aan hier uw droomhuis te 

realiseren?

Het leuke van het Wilde Wonen concept is dat 

kopers niet alleen alle vrijheid te bouwen wat ze 

willen. Ook de grootte van de kavel kan zelf worden 

bepaald. De grondprijs ligt rond de € 300,- exclusief 

btw. Een kavel van 30 meter diep en 10 meter 

breed kost dus ongeveer € 90.000,- exclusief btw. 

Voor mensen die € 250.000,- of meer te besteden 

hebben is het Wilde Wonen een unieke kans, zeker 

omdat er veel geld te verdienen valt met hoge 

energiezuinigheid en het gebruik van energiezuinige 

materialen. 

Wilt u aan de slag met het Wilde Wonen dan helpen 

we u graag op weg. We kijken mee met uw financiële 

mogelijkheden en kunnen garant staan voor dubbele 

woonlasten, mocht u uw eigen woning nog niet 

hebben verkocht. Daarnaast is het verstandig zelf of 

met hulp van een bouwbegeleidingsadviseur, door 

te calculeren wat uw mogelijkheden zijn. Vaak is er 

meer mogelijk dan in eerste instantie lijkt, zeker als 

u investeert in duurzame materialen en een laag 

energieverbruik. Bel gerust met het Projectatelier 

Borne 074- 265 86 590, voor een afspraak.  
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collectief 
bouwen razend 
populair in borne
De Bornsche Maten staat op nummer 1 in de 

provincie Overijssel als het gaat om bouwen 

in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

(CPO). Een prachtige term wat betekent 

dat mensen die gelijke woonwensen hebben bij elkaar gebracht worden, 

een vereniging oprichten en samen een architect en aannemer kiezen. Door 

de samenwerking kan er veel worden bespaard op bouwkosten, zodat er 

eigenlijk tegen kostprijs gebouwd kan worden. In Borne zijn al tien projecten 

in volle gang of gerealiseerd. CPO is een uitkomst voor jonge starters of 

juist senioren die meer grondgebonden voorzieningen willen hebben. Op 

internet en youtube is veel informatie te vinden over collectief bouwen. Heb 

je belangstelling, ga dan naar www.bornschematen.com en schrijf je in via 

het belangstellendenformulier. We nodigen je dan uit voor de eerstvolgende 

informatieavond. 

starterslening
Nieuw op de woningmarkt? Informeer dan naar de gunstige 

voorwaarden van de starterslening. Starters die meedoen in 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap kunnen er een beroep 

op doen, maar ook starters die een woning kopen via een makelaar 

mogen een aanvraag doen.

De starterslening financiert dat deel van de kosten die niet 

gedekt worden door de hypotheekverstrekker. De lening 

is 3 jaar rente- en aflossingsvrij. Daarna volgt een 

inkomenstoets. Is het inkomen niet gestegen wordt 

de periode verlengd.  

Kijk op www.bornschematen.com om 

meer te weten te komen over de 

starterlening.
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TwenTesporT 
Hét magazine over (Twentse) topsport in 
al zijn kleuren en facetten. 
www.twentesport.com

TwenTelife 
Een magazine boordevol boeiende, pakkende 
verhalen over verrassende bezienswaardigheden, 
bijzondere mensen, exclusieve winkels, 

Van Deinse Media
De Klomp 35 
7504 RD Enschede

Tel. 053 478 2071
info@vandeinsemedia.nl
www.vandeinsemedia.nl

neem nu een jaarabonnemenT op 
TwenTesporT of TwenTelife en blijf 
op de hoogTe waT er in TwenTe speelT

Van Deinse Media is uitgever van o.a.

Twentelife - TwenteSport - TOM Twents ondernemers 
magazine -  WIT Wonen - Military magazine -  
Landgoed - Enschede Marathon magazine - Smaak van 
Twente - Stijlvol Twente - Feel good in Twente -  
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ohhh Kom er eens KIJKen…..
Sinterklaas zal op 14 december het land uit zijn maar dat weerhoudt ons er niet van om u op 14 december 

binnen te laten kijken bij de grootste tweekappers van de Bornsche Maten in Tuinstad. Voorlopig de laatste 

kans om binnen te kijken aangezien de laatste halfvrijstaande woningen allemaal zijn verkocht, maar op de 

mooiste plek in deelplan Tuinstad heeft Roosdom Tijhuis nieuwe kavels voor grote tweekappers. U bepaalt zelf 

welk type u gerealiseerd zou willen hebben. Is dat de zeer gewilde Largo in een modern jasje, of toch de Ballade 

of Monsella in de dudokstijl? U zegt het maar! 

Zaterdagmiddag 14 december tussen 14.30 en 16.00 uur kunt u de verkochte types bekijken om de ruimte 

van deze halfvrijstaande huizen te beleven en inspiratie op te doen voor de nieuwe tweekappers aan de 

buitenrand van Tuinstad. Deze kavels zijn 270 tot 310 m2 groot en hebben (en behouden) vrij uitzicht. Alle 

huizen in Tuinstad worden vanaf heden met een wittere steen gebouwd, u kunt het resultaat al bekijken bij de 

laatste bouw van Roosdom Tijhuis aan de Lover. 

en wIst u al...
Dat Roosdom Tijhuis ook weer nieuwe Fuseliers in aanbouw neemt? De Fuselier is de meest scherp geprijsde 

tweekapper van de Bornsche Maten en is te koop vanaf € 229.750 v.o.n. Uiteraard wordt de woning geheel 

naar eigen wens voor u gemaakt. De huidige kopers hebben bijvoorbeeld (zonder meerprijs) de indeling geheel 

aangepast waarbij onze kopersbegeleiders u graag adviseren.  U kunt de woning zo veel mogelijk aanpassen 

als u wilt, maar om u een totaalbeeld te geven, voor  € 250.000 v.o.n. heeft u dit type vergroot met 1,2 meter 

inclusief garage, en afgewerkt met compleet sanitair en keuken naar keuze. U hoeft dan alleen nog maar 

rekening te houden met de afwerking van vloeren en wanden. De huizen worden behangklaar opgeleverd dus 

u kunt de wanden meteen bewerken met het materiaal van uw keuze. Wilt u de woning nog verder vergroten? 

Uiteraard is dat mogelijk, u ontvangt van ons na een vrijblijvend persoonlijk gesprek een tekening op maat.  

Uiteraard zijn belangstellenden voor de Fuselier ook welkom op  14 december voor alle informatie! 

een levendige wijk
De Bornsche Maten is een levendige wijk. Veel contacten ontstaan al met de bouw of met het verhuizen. Elkaar even de helpende hand 

toesteken of een kijkje nemen in elkaars nieuwe huis. De Bornsche Maten kenmerkt zich door betrokkenheid en ambitie. Mensen hebben 

er zin in om met elkaar dingen te realiseren.

“Een nieuwe wijk ontwikkelt zelf haar identiteit. Daarvoor moet wel binding zijn”, zegt Theo Zwiers, voorzitter van de wijkvereniging 

Bornsche Maten. “De wijkvereniging probeert daar een belangrijke rol in te spelen. We organiseren ieder jaar een wijkfeest en een 

zeskamp in het Bornsche Beekpark, er zijn straatspeeldagen en we dragen actief bij aan de ontwikkeling van de wijk. Zo zijn we nauw 

betrokken bij de ontwikkeling van De Veste, wat toch het trefpunt wordt van de wijk.”

De bewoners in de Bornsche Maten blijven geïnformeerd via een eigen wijkblad en website en een keer in de maand wordt een overleg 

gevoerd met de projectleider. Zo blijven de lijnen kort, is iedereen van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gesteld en kunnen 

problemen direct worden opgelost. 

en we ZIJn noG 
nIet Klaar...
Alle tussenwoningen zijn verkocht, alleen de twee hoekhuizen 

van de onlangs opgeleverde Apricot woningen zijn nog te koop. 

Deze zijn in oktober opgeleverd en ook 14 december tussen 

14.30 en 16.00 uur te bezichtigen. Maar omdat Roosdom Tijhuis 

uitverkocht is met rijwoningen zal de stap worden gemaakt naar 

deelplan Singelwonen waar op de mooiste plek van Singelwonen 

nieuwe rijwoningen zullen komen. Met dezelfde keuzevrijheid 

als bij CPO kunt u hier uw eigen rijwoning met Roosdom Tijhuis 

bouwen. Alle voordelen op rij:

•   Al onze prijzen zijn all-in dus geen onverwachte kosten achteraf 

(zoals achteraf te betalen architect-, sonderings-, leges- en 

grond(afvoerkosten) etc. etc.) U weet van tevoren waar u aan 

toe bent. 

•   De beste prijs/kwaliteitsverhouding gegarandeerd, de beste 

materialen worden gebruikt en kleine dingen waar u misschien 

vooraf niet aan denkt zoals draai/kiepramen zijn bij Roosdom 

Tijhuis altijd standaard.

•  10 jaar Woningborggarantie dus lage onderhoudskosten. 

•   De huizen zijn optimaal geïsoleerd en zeer energiezuinig wat 

u scheelt in de maandelijkse lasten (en u kunt zelfs bij de 

bank meer gefinancierd krijgen doordat Roosdom Tijhuis zo 

energiezuinig bouwt). 

•   Roosdom Tijhuis begeleidt het gehele traject voor u dus u hoeft 

geen eigen tijd te steken in de bouw van uw huis of te wachten 

op uw buren tot zij hun keuzes hebben gemaakt, maar wel heeft 

u dezelfde keuzevrijheid als bij CPO. 

•   Ons bouwtraject gaat zeer vlot in vergelijking tot de bouw van 

andere rijwoningen. 

U kunt bij Roosdom Tijhuis bouwen op ervaring immers bouwden 

zij reeds 250 huizen in de Bornsche Maten op de mooiste kavels 

in de Bornsche Maten.

 Lover 131
  Lover 166
14 december

14.30-16.00 uur



de vonder kweekt jonge talenten
basisschool de vonder vormt het hart van de wijk  
ś Morgens tussen acht en half negen is het net een bijenkorf voor de deur van Basisschool De Vonder. Kinderen komen aangelopen en gefietst. Ouders zoenen de jonge 

spruiten gedag, peuters en broekkies worden met vertrouwen afgegeven bij de kinderopvang, buurtgenoten spreken elkaar en de laatste nieuwtjes worden uitgewisseld. 

Harry Krupers, directeur van Basisschool De Vonder staat elke ochtend op het plein. Een verslag met een schoolhoofd die de deuren openzet voor iedereen in de wijk.  “Als 

wijkbewoners wat willen organiseren moet de school beschikbaar zijn. We vormen het hart van de wijk.”

De Vonder is vijf jaar geleden geopend met het idee 

dat de school meegroeit met de wijk. Twee jaar 

geleden is de school uitgebreid met tijdelijke lokalen 

en sinds vorig jaar maakt de school gebruik van 

twee lokalen in het verderop gelegen Wensinkhof. 

In 2015 betrekt de school een nieuwe locatie in het 

voorzieningencluster de Veste. Zeventien lokalen 

zijn dan beschikbaar om de jongste Bornernaartjes 

het beste en modernste onderwijs te kunnen bieden 

dat er is. De school onderscheidt zich op een aantal 

belangrijke factoren. Harry Krupers hierover: “We 

werken ontwikkelingsgericht. Door bijvoorbeeld een 

instaptoets weten we wat het niveau is van het kind. 

We onderhouden wat het kind beheerst en stellen 

daarna leerdoelen voor de verdere ontwikkeling.” 

Anders dan op andere basisscholen wordt er bij De 

Vonder gewerkt met een portfolio en niet met een 

rapport. Het welbevinden van het kind is belangrijk. 

Het portfolio wordt samen met het kind besproken. 

De leerling mag aangeven waar hij goed in is of heel 

trots op is. 

sociale binding
Veel ouders van leerlingen van De Vonder vervullen 

een actieve rol bij het onderwijs in de wijk. Er is een 

actieve ouderraad, maar er zijn ook ouders actief 

als verkeersbrigadier of die helpen met de lunch  of 

tijdens de lessen. Basisschool De Vonder heeft een 

continurooster. Dat betekent dat elk kind van 8.30 

tot 14.00 uur naar school gaat. Er wordt dus elke 

dag geluncht op school. Na school is er mogelijkheid 

voor buitenschoolse opvang. Harry Krupers: “Na 

schooltijd gebeurt er nog van alles in ons gebouw. 

We vinden ook dat de school en het plein er is voor 

de hele wijk. De wijkraad vergadert in de school en 

er zijn al verschillende informatieavonden voor de 

wijk gegeven. We willen die functie sterker maken 

in De Veste. Met de kinderopvang en een sporthal 

kunnen we voor de 0 tot 12-jarigen een geweldige 

uitdaging bieden. Na schooltijd kan er van alles 

worden georganiseerd door ouders en wijkbewoners. 

Het wordt een voortreffelijk schoolgebouw. Iedereen 

is welkom bij ons.”

Kind heeft een stem
In een wijk waar zoveel gebeurt en hard gewerkt 

wordt aan de toekomst kan het niet anders dan dat 

de jeugd een eigen stem heeft. De Vonder heeft 

een leerlingenraad waar belangrijke thema’s worden 

besproken. Aan de leerlingenraad is gevraagd wat 

zij belangrijk vinden in de nieuwe school en ze 

denken actief mee over de inrichting van het nieuwe 

schoolplein. Hun invloed is van belang. Zo is het 

voetbalveld onlangs verplaatst omdat het met regen 

onderwater liep. Verder is op hun initiatief De Vonder 

got Talent tot stand gekomen. Dit omdat er in elke 

klas wel kinderen zitten die iets bijzonders kunnen en 

dat graag willen laten zien. 

Niet alleen bewoners van de Bornsche Maten zijn 

enthousiast over de kwaliteit en de betrokkenheid 

van de school, ook vanuit omliggende wijken gaan 

kinderen naar De Vonder. Harry Krupers: “Mensen 

die in de Bornsche Maten komen wonen kunnen 

hun kinderen altijd aanmelden. Voor hen is altijd 

plaats, ongeacht welke groep. Vierjarigen uit heel 

Borne kunnen altijd aangemeld worden. Ouders die 

belangstelling hebben kunnen altijd een afspraak 

maken. Op de website www.de-vonder.nl staat alle 

informatie en staan onze contactgegevens.”
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Gevarieerd aanbod in de Groene hof!

Groene Hof is een deel van de woonbuurt Oost Esch en ligt tussen het Watertorenpark en de Bornsebeek. Het ‘groen’ 

van de Groene Hof wordt ingevuld door brede groenstroken om het project en de meanderende Bornsebeek. In de 

Groene Hof is het mogelijk om projectmatig twee onder één kap- en vrijstaande woningen te kopen of vrije kavels.

16 Twee-onder-een-kapwoningen

Wilt u zien hoe de deze twee-onder-een-kapwoning er uit ziet? Kom dan kijken in onze ingerichte modelwoning aan de 

Aalscheer 7. Maak hiervoor een afspraak met één van onze makelaars. De prijzen van de woningen zijn vanaf  

€ 240.000,- v.o.n. Casco vanaf € 209.000,- v.o.n.

3 Vrijstaande woningen

Onlangs is De Bongerd in verkoop gegaan met drie ruime en complete vrijstaande woningen voor zeer concurrerende 

v.o.n. prijzen op ruime kavels. De prijzen van de woningen zijn vanaf € 324.000,- v.o.n. met 377m2 kaveloppervlakte.

14 Vrije kavels voor vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen.

Bij De Bongerd kunt u ook terecht voor de koop van vrije kavels! U bent dan vrij in architect- en aannemerskeuze. Wat 

bijzonder is, is dat u uw eigen kavelgrootte en het type woning kunt bepalen. Heeft u een medebouwer dan is het ook 

mogelijk om een twee-onder-een-kapwoning te bouwen. De kavelprijzen zijn vanaf € 250,- per m2 excl. BTW.

Heeft u interesse in een woning of kavel? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de makelaars Euverman & 

Nuyts, Leverink & Assen of Ten Hag.

tuinstad

een woning die aansluit op uw 
specifieke wensen!

De praktische indeling van de woningen maakt het 

mogelijk deze geheel aan te passen aan uw wensen. 

Wanneer u kinderen heeft kiest u wellicht voor een 

extra slaapkamer op de zolder, maar wanneer u alleen 

of met z’n tweeën bent, wilt u misschien wel een 

inloopkast in plaats van een slaapkamer. Kortom úw 

leefstijl is uitgangspunt. Heeft u zelf graag de touwtjes 

in handen? Laat ons dat dan ook weten, want u heeft de 

mogelijkheid om bepaalde onderdelen zelf af te ronden, 

casco opleveren is geen probleem.

Prijzen voor deze hoek- en tussenwoningen zijn vanaf  

€ 183.000,- v.o.n., casco vanaf € 155.500,- v.o.n.

binnenkort in verkoop

vrije kavels beekbogen
Op één van de fraaiste plekken in de Bornsche Maten 

met uitzicht over groen en de Bornsebeek worden 

binnenkort kavels uitgegeven voor vrijstaande en 

twee-onder-een-kapwoningen.

Ontwerp op deze schitterende locatie zelf uw eigen 

droomhuis in de romantische architectuur van de 

jaren ’30. De verkoop start op zaterdag 14 december 

van dit jaar.

Nieuwsgierig? Houd de website van de Bornsche 

Maten in de gaten voor het laatste nieuws.

woningen aan ’t lover opgeleverd
Woonbeheer Borne heeft dit najaar de vier 

levensloopbestendige woningen en de vijf 

eengezinswoningen aan ’t Lover in de Bornsche 

Maten opgeleverd. De bewoners namen op 17 

september en  1 oktober de sleutels in ontvangst. 

De woningen hebben dezelfde ruime afmetingen als 

de andere woningen die Woonbeheer Borne tot nu 

toe heeft gebouwd in de Bornsche Maten, aan de 

Welemanstraat en rondom het Mercuriusplein. De 

architectuur is echter weer heel anders en ziet er 

wederom fraai uit.



De Bornsche Maten is dè nieuwbouwlocatie in het hart van Twente, direct aan de 

A1 en A35. In totaal realiseert de gemeente Borne hier 2.700 woningen. Eigentijds, 

gevarieerd en ruimte zijn kernbegrippen voor de Bornsche Maten. Naast vrije 

kavels, die de gemeente uitgeeft, worden bijzondere en verrassende woningtypes 

gerealiseerd door De Bongerd VOF en Roosdom Tijhuis. 

Nieuwsbrief Bornsche Maten verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 85.000 

stuks. Realisatie: Communicatie gemeente Borne i.s.m. De Bongerd VOF en Roosdom 

Tijhuis. UitGeVeR, VORMGeViNG eN aCQUisitie: Van Deinse Media, T. 053 4782071,  

www.vandeinsemedia.nl, E. info@vandeinsemedia.nl PROjeCtatelieR BORNsChe 

MateN, Marktplein 21, 7622 CL Borne T. 074 - 256 7387 E. info@bornschematen.com 

www.bornschematen.com PROjeCtleideR: Ton ter Ellen

colofon

Projectatelier bornsche maten
Oriënteert u zich op wonen in de Bornsche Maten, kom dan langs in het Projectatelier Borne. In het 

gemeentehuis aan het Rheineplein 1 heeft de gemeente een informatiepunt over de Bornsche Maten. 

Hier is alles te vinden over de wijk in ontwikkeling en actuele bouwkavels. Verkoopinformatie van 

projectwoningen gaat via makelaars. Voor bouwkavels kunt u hier wel terecht. Het Projectatelier Borne 

kan u tevens informeren over garanties m.b.t. dubbele woonlasten, subsidies voor starters en gunstige 

voorwaarden bij hypotheekverstrekkers. 

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

De entree bevindt zich schuin tegenover de SNS Bank

Telefonisch is het projectatelier bereikbaar op 074- 265 86 590

Geïnformeerd blijven kan ook via twitter of like ons op Facebook www.bornschematen.com

Burg. Jansenplein 30, Hengelo, Tel.: 074 - 250 65 66
Tevens vestigingen in Almelo, Deventer, Doetinchem, 

Enschede, Zutphen en Zwolle. 

Ten Hag
Burgermeester Jansenplein 30

7551 ED Hengelo

074 - 2506566

Euverman & Nuyts
Grotestraat 144

7622 GP Borne

074 - 2662300

Leverink & Assen
Resultaatmakelaars

Demmersweg 3-13

7556 BN Hengelo

074 - 250334

Saskia Vreeman Makelaar 4you
Nieuwe Kerkstraat 10

7622 LH Borne

074 - 7110250

Prisma ERA Makelaars
Grotestraat 252

7622 GW Borne

074 - 2673500

Interesse in een woning in 
tuinstad, de Groene hof of 
beekbogen?

Stap gerust eens binnen bij een van onze makelaars.

Loes Temmink, 
verkoopadviseur

borne groeit, borne boeit

De Bornsche Maten is een prachtige woonwijk, Dichtbij de snelwegen en tussen 

de grote steden. Dat is ook waarom Borne zo populair is: de centrale ligging en de 

goede uitvalswegen. Borne heeft als plaats veel te bieden. Er is basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs, er zijn veel sportverenigingen en vrijetijdsverenigingen en in 

het hart van het centrum een schitterend kulturhus met theater, muziekschool en 

bibliotheek.

Borne heeft een aantrekkelijke winkelkern met alle grote filiaalwinkels en typische 

Bornse zaken. Mode voert de boventoon met kwaliteitszaken op dames-, heren-, 

kinder- en schoenmode. Het leuke aan Borne is dat je er gratis kunt parkeren en er 

leuke cafés en terrassen zijn die het winkelen aangenaam onderbreken.

Wil je weten wat er in Borne allemaal is te doen kijk dan op www.borneboeit.nl.  

Tip om zeker te bezoeken is de kerstkoopavond met kaarslicht, vrolijke muziek en leuke 

aanbiedingen. De Shopping by Candlelight is op zaterdag 14 december tot 21.00 uur.

HuREN
KOPEN
BOUWEN


