
 

 

WONEN IN DE (OUDE) ELLENHOF 
U heeft er waarschijnlijk al een en ander van gehoord. Er zijn concrete plannen om in de 

oude Ellenhof woonruimte te realiseren. Door het faillissement van de projectontwikkelaar 

is woningbouw in Steenenbampt op korte termijn onmogelijk op enkele vrije kavels na. 

Voor de doelgroepen jongeren en ouderen zijn er te weinig betaalbare huurwoningen in Ell. 

Voor de leefbaarheid van ons dorp is het van belang dat er op korte termijn iets gebeurt. 

Anders vertrekken onze jongeren naar elders. In de oude Ellenhof hebben wij de 

mogelijkheid om woonruimte voor zowel jongeren als ouderen van Ell te realiseren. 

 

 
STICHTING WONEN ELL 
 
Na een initiatief van de dorpsraad is een groep enthousiaste Ellenaren – jong en oud – 
inmiddels bezig een stichting voor dit doel op te richten: de stichting Wonen Ell. Deze 
stichting werkt samen met de gemeente Leudal, de provincie Limburg en Wonen Limburg. 
Deze partners zijn allemaal geïnteresseerd in dit unieke project en er wordt regelmatig 
overleg met deze projectpartners gevoerd. De conceptstatuten zijn naar de notaris en het 
coöperatieplan wordt momenteel opgesteld.  
 
 

 



FINANCIERINGSPLAN 

Om dit plan te bekostigen dient geld bij elkaar gebracht te worden. 70% kan worden 

gefinancierd via een bankhypotheek. De overige 30% moet met van de dorpsbewoners 

geleend geld op tafel worden gelegd. 

U krijgt de gelegenheid om mee te investeren in toekomst van Ell. 
Geef jongeren een kans om in Ell te blijven wonen! 

De stichting Wonen Ell wil de nodige 30% bijeenkrijgen via een dorpslening (crowd-funding). Deze lening 

wordt beperkt tot het maximaal benodigde investeringsbedrag en gebeurt in leenbedragen van minimaal € 

1.000,= euro per stuk. Toewijzing vind plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Per 

deelnemer kan maximaal € 25.000 aan de stichting worden geleend. Het streven is een jaarlijkse 

rentevergoeding van 3%, betaalbaar na afloop van het 1e exploitatiejaar; looptijd van de lening 15 jaar.  

Elk jaar zal er een vergadering worden gehouden waarin de beleggers op de hoogte worden gebracht van 

de stand van zaken en de mogelijkheden tot aflossing van het door u geïnvesteerde bedrag. 

Bent u geïnteresseerd? Het levert meer op dan uw geld op de bank en u doet iets voor ons Ell. 

Informatiebijeenkomst: zondagmorgen 9 juli 10.30 u. in de BMV 

Wilt u uw steun aan dit project niet aan de grote klok hangen, stuur dan een mailberichtje aan: 
Fons Timmermans fonstim@kpnmail.nl, Frans Boonen fmpboonen19@kpnmail.nl of Jan Custers 

ct.taaladviezen@gmail.com.  
Er zal dan contact met u worden opgenomen. 
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