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LisLiving 

Full Option City Living 

 

 

 

In het Liskwartier aan de St. Agathastraat 19 en 21 en de Lisstraat 6 was tot voor kort een bedrijf 

gevestigd met kantoren, werkplaatsen en een grote opslag op het binnenterrein. Hier vindt een 

METAMORFOSE plaats. De panden staan nu leeg en worden verbouwd tot vier ruime woningen; drie 

met een grote tuin en één met een riant dakterras. De woningen krijgen een compleet nieuwe 

uitstraling! Op het voormalige opslagterrein achter de woningen worden 15 overdekte 

parkeerplaatsen en 10 bergingen gerealiseerd. Dit afgesloten privé terrein wordt overdekt met een 

duurzaam sedumdak en voorzien van LED verlichting. Bij iedere woning kan 1 of meerdere 

parkeerplaats(en) en berging(en) gekocht worden.  

 

Uniek; Full Option City Living! 
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Woningen 

 

Woning 1 

 

     
 

Op de begane grond en het souterrain van de St. Agathastraat 21 ligt de grootste woning van het 

project met maar liefst 183 m2 woonoppervlakte. Deze woning heeft op de begane grond een 

woonkamer van ruim 50 m2 met zicht op de tuin op het westen. Aan de straatzijde liggen de ruime 

entree en de keuken met zicht op het park. In het souterrain aan de tuinzijde liggen twee grote 

slaapkamers, ieder maar liefst 18,5 m2. Verder vindt u hier een grote badkamer, een separaat toilet 

en een bergruimte van 11,6 m2. Daarnaast is er een grote hobby-/werkruimte die door middel van 

een vide verbonden is met de keuken en daglicht krijgt via de grote pui in de voorgevel op de begane 

grond. 

 

 

Woning 2 

 

     
 

Op de begane grond en de eerste verdieping van St. Agathastraat 19. Deze woning met 155 m2 

woonoppervlakte heeft een woonkamer aan een grote tuin (71 m2) op het westen. De eetkamer ligt 

aan de staatzijde met zicht op het park. De keuken, nu midden in de woning getekend, kan eventueel 

ook aan de straatzijde worden geplaatst.  

Op de eerste verdieping liggen een hoofdslaapkamer van 21,6 m2 aan de straatzijde en twee ruime 

slaapkamers aan de tuinzijde. Daarnaast is er op deze verdieping een ruime badkamer, een berging 

met de cv-ketel en de plaats voor de wasmachine en de droger. Onder de trap van de bovenburen 

bevindt zich nog een grote vaste kast. 
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Woning 3  

 

     
 

Deze woning met 146 m2 woonoppervlakte ligt op de tweede en derde verdieping van St. 

Agathastraat 19, boven woning 2. De woning heeft een eigen entree op de begane grond.  

De derde verdieping, de woonlaag, is een nieuwe opbouw. Hier bevindt zich aan de voorzijde de 

woonkamer met aansluitend een terras (6,4m2) met parkzicht. De woonkeuken met een groot 

dakterras (17,7m2) op het westen ligt aan de achterzijde van deze verdieping.  

Op de tweede verdieping liggen de slaapkamers: de hoofdslaapkamer van 24,7 m2 aan de straatzijde 

en twee slaapkamers (10,3 en 15 m2) aan de achterzijde. In de badkamer is ruimte voor een bad, een 

douche, toilet en een dubbele wastafel. In de berging staat de cv-ketel en is ruimte voor de 

wasmachine en de droger. 

 

Woning 4  

 

     
 

Deze benedenwoning met tuin ligt op de begane grond van de Lisstraat 6. Deze woning heeft een 

ruime slaapkamer aan de straatzijde en een woonkamer met keuken aan de zijde van de diepe tuin 

van ruim 70 m2. De hobby-/werkruimte in het midden van de woning krijgt zijn daglicht via grote 

puien naar de woonkamer/keuken en kan ook gebruikt worden als logeerkamer. Deze ruimte kan 

desgewenst aan de woonkamer gekoppeld worden en dienst doen als eetplek of keuken. De woning 

meet 102 m2 woonoppervlakte. 

 

  



 [move]                                                                                     

 

LisLiving; Full Option City Living 
 

Overdekt parkeren 

 

  
 

De stallingsgarage biedt ruimte aan 15 parkeerplaatsen en 10 bergingen, die in eerste instantie te 

koop zijn voor de kopers van woning 1 t/m 4. De stallingsgarage is voor woning 1 en 2 direct via de 

tuin bereikbaar. Voor woning 3 en 4 ligt de entree van de garage aan de Lisstraat nummer 18, via de 

automatische op afstand te bedienen garagedeur. Dit is tevens de entree voor de resterende 

parkeerplaatsen en bergingen, die zijn te koop voor overige omwonenden. Alle gebruikers krijgen 

één afstandsbediening per parkeerplaats voor het openen van de garagedeur. 

Het dak van de garage is een duurzaam sedumdak. Dit is een dak begroeid met vetplanten en 

grassen. De garage is lager gelegen, ongeveer anderhalve meter lager dan de omliggende woningen. 

De omwonenden hebben dus zicht op een groen binnenterrein. Het duurzame karakter wordt 

nogmaals bevestigd door zuinige LED armaturen die voor de verlichting zorgen op de 

parkeerplaatsen.    

Voor de parkeerplaatsen en de bergingen wordt een aparte Vereniging van Eigenaren opgericht.  

 

 

Indelingsvrijheid 

 

De indelingen van de woningen zijn zorgvuldig ontworpen. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u als 

koper individuele wensen heeft. Deze zijn natuurlijk bespreekbaar. Deze wensen kunnen betrekking 

hebben op bijvoorbeeld de indeling van de woning, maar ook op de indeling van keuken en 

badkamer, plaatsing radiatoren, stopcontacten, lichtpunten, etc. Dit is mede de reden dat er is 

gekozen voor een stelpost voor keuken, badkamer en tegelwerk. Uitgangspunt is dat alle 

aanpassingen en het meer- en minderwerk voor de aanvang van de bouw bekend zijn. 

Om te komen tot een optimale uitvoering van uw woningontwerp stelt MoVe per woning 4 

adviesuren van de architect/interieurarchitect beschikbaar. Daarnaast vindt u hier een link naar de 

website van AV2 de WoningCoaches. Zij kunnen u , indien gewenst, begeleiden bij de inrichting van 

uw nieuwe woning.  

 

 

Realisatie 

 

Uitgangspunt is te starten met de bouw begin volgend jaar en de woningen op te leveren eind juni 

2016.   



 [move]                                                                                     

 

LisLiving; Full Option City Living 
 

 

Vereniging van eigenaren 

 

De projectnotaris Van Heeswijk uit Rotterdam, die ook de levering aan de koper verzorgt, is 

momenteel druk doende met de oprichting van de VVE van St. Agathastraat 19. De beide woningen 

kennen een maandelijkse bijdrage van€ 70,= aan de VVE. 

De VVE van St Agathastraat 21 bestaat al. Bij deze woning is een maandelijkse bijdrage verschuldigd 

van € 75,=. Een koper wordt van rechtswege lid van de VVE en kan middels reguliere vergaderingen 

meebeslissen. 

De VVE van de Lisstraat 6 bestaat ook al en kent een maandelijkse bijdrage van € 50,= 

De VVE  van de parkeerplaatsen en bergingen wordt tevens opgericht en kent voor een parkeerplaats 

een bijdrage van € 12,= en voor de berging van € 7,= 

 

 

Verkoopprijzen 

 

Woningen Koopsom v.o.n. Adres 

1  €         470.000  St Agthastraat 21 / Begane Grond en Souterrain 

2  €         390.000  St Agathastraat 19 / BG + 1e etage 

3  €         340.000  St Agathastraat 19 / 2e + 3e etage 

4  €         240.000  Lisstraat 6 / Begane Grond 

 

De verkoopprijs voor een parkeerplaats is € 20.000,=  
De verkoopprijs voor een berging is € 8.000,= 
 

 

 

Interesse? 

 

Schrijf je in op dit project middels het inschrijfformulier wat te downloaden is op de site 

www.lisliving.nl of vraag deze op via info@maartenmakelaardij.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als vrijblijvende informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend 

aan deze projectinformatie. 

http://www.lisliving.nl/
mailto:info@maartenmakelaardij.nl

