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VRAAG & ANTWOORD Klooster Ravenstein 
 
Deze vraag en antwoord lijst (november 2020) is opgesteld om de meest gestelde vragen over het Klooster in 
Ravenstein te beantwoorden. Mooiland heeft de lijst zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar u kunt geen enkele 
rechten ontlenen aan de gegeven antwoorden in deze lijst.  
 
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Mooiland via telefoonnummer 088 450 10 10 
 
Het project 

 
1.  Hoeveel woningen komen er? 

Er komen in totaal 18 appartementen in het gehele pand. Het klooster is 

opgebouwd uit 3 delen, het Rentmeestershuis uit waarschijnlijk 1762 (7 
eenheden), de Kapel uit 1936 (1 eenheid) en het Pension uit 1922 (10 eenheden)  

 
2.  Wat voor type woningen komen er? 

1 studio, 13 tweekamer app, 3 driekamer app en 1 loft (voormalige kapel). Alle 

woningen zijn appartementen en verschillen van oppervlakte. 
 

3.  Hoe wordt er rekening gehouden met de monumentale waarde? 
Mooiland heeft een architect betrokken die ervaring heeft met het herbestemmen 

van (monumentale) panden. Er is gekeken naar details van eerder en ook hebben 
we een kennismaking georganiseerd met de monumenten- en welstandskamer 

om zodoende zorgvuldig tot een ontwerp te komen.  

- Kunststof kozijnen worden weer houten kozijnen 
- In het renmeestershuis brengen we ook weer een roedeverdeling in 

raampartijen aan, geïnspireerd op hoe het oorspronkelijk was. 
- De gevel (muren) laten we zoveel mogelijk met rust. Uitgezonderd is het 

jaren 60 verbindingsdeel met de Voorburcht, dit wijzigen we wel 

- De gangstructuur van het complex is waardevol en laten we grotendeels 
intact als ook de trappartijen.  

- De kapel met sacristie handhaven we als 1 ruimte en wordt dus 1 loft 
appartement. 

 
4.  Krijgen alle appartementen een balkon/ buitenruimte? 

Ja, ieder appartement krijgt een eigen toegewezen buitenruimte. Dat betekent 

dat we privé terrassen realiseren in de tuin, op enkele plekken balkons aan de 
gevel realiseren en dat op een deel van de platte daken een dakterras zal komen.  

 
5.  Waar komt de hoofdentree? 

De nieuwe hoofdentree komt aan de ‘tuin’ te liggen en is bereikbaar vanaf de 

Molensingel. Via deze entree kunt u – via een videofoon installatie – bezoekers 
toegang geven tot het complex. Alle overige toegangsdeuren – zoals bijvoorbeeld 

oorspronkelijke hoofdentree aan de Kasteelseplaats - naar het complex blijven 
behouden, maar zijn een ‘secundaire’ entree of geven toegang direct tot een 

appartement. Deze deuren kunnen en mogen dus ook gebruikt worden door 
bewoners. 

 

6.  Komt er ook een gezamenlijke ruimte? 
Nee, er komt geen gezamenlijke ruimte in het complex. Wel wordt in het ontwerp 

van de omliggende tuin uitgenodigd tot ontmoeten. 
 

7.  Komt er een lift in het gebouw? 

Ja, er komt een lift in het gebouw. We maken hiervoor gebruik van de bestaande 
(kleine) schacht, waardoor dit een maatwerklift zal worden en deze bijvoorbeeld 

niet geschikt is voor scootmobielen. 
 

De 4 woningen die zich in de kappen van het gebouw (2e etage) bevinden zijn 
NIET bereikbaar met de lift, enkel per trap. 

 

8.  Hoe wordt de tuin ingericht? 
De tuin wordt een mix van groen, parkeren, privé terrassen en recreatieve 

verbinding tussen Kasteelseplaats en Molensingel. Met de inrichting van de tuin 
willen we ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit zodat het ook een 

uitnodigende tuin wordt voor vlinders, wilde bijen, vogels en vleermuizen.  
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9.  Is de tuin voor iedereen toegankelijk? 

De tuin wordt niet afgesloten. Mocht er aanleiding toe zijn dan kan dit in de 
toekomst (gedeeltelijk) veranderen.  

 
10.  Het huidige groen blijft dat bestaan? 

Begin 2020 is er door Mooiland groen gerooid. De bomen die er nu nog staan 

willen we behouden. Deze bomen zijn ingepast in het ontwerp voor de nieuwe 
tuin. In dit tuinontwerp richten we de tuin in met veel nieuwe bomen, heesters, 

hagen en vaste planten. Zo ontstaat er een uitnodigende plek voor bewoners, 
bezoekers, vogels, vlinders, vleermuizen en (wilde) bijen. 

 
11.  Hoeveel parkeerplaatsen komen er en waar? 

Op het eigen terrein komen in totaal 18 (privé)parkeerplaatsen. Het merendeel 

wordt gesitueerd in de grote tuin aan de Molensingel (ter hoogte van 
naastgelegen complex de voorburcht). Er komen ook enkele parkeerplaatsen in 

de zijtuin aan de Molensingel. Ieder appartement beschikt dus over 1 
parkeerplaats. 

 

12.  Waar moeten bezoekers parkeren? 
Voor bezoekers zijn geen specifieke parkeerplaatsen beschikbaar op het eigen 

terrein en dit moet in de omliggende ruimte in het openbaar gebied worden 
gedaan. Voor de gehele historische kern geldt dat bijvoorbeeld de Bleek hiervoor 

ruimte biedt.   
 

13.  Zijn de plattegronden van het project beschikbaar en definitief? 

De plattegronden vindt u op onze projectpagina. Deze zijn met grote zorg 
opgemaakt maar kunnen nog wijzigen. Omdat het een oud pand betreft kunnen 

we bij het slopen soms tegen onvoorziene dingen aanlopen wat een wijziging op 
de plattegrond noodzakelijk maakt. 

U vindt de plattegronden van alle appartementen op de projectpagina op onze 

website of in de verhuur-advertenties. U moet er wel rekening mee houden dat 
het gaat om een oud, bestaand (monumentaal) pand. Het kan voorkomen dat 

tijdens de uitvoering blijkt dat we kleine wijzigingen moeten doorvoeren. Deze 
wijzigingen worden niet verwerkt op de plattegronden.  

   
14.  Heeft ieder appartement een eigen berging? 

Ieder appartement krijgt een berging in het souterrain/kelder. De afmetingen 

van de bergingen verschillen en vindt u terug op de plattegronden. De hoogte 
van de bergingen is beperkt en gemiddeld slecht 2 meter hoog. In de berging is 

een stopcontact en een lichtpunt aanwezig. Een gedeelte van de bergingen wordt 
uitgevoerd met een hekwerk, zodat de bergingen voldoende kunnen ventileren. 

De bergingen van de appartementen 10,12 en 14 zijn niet bereikbaar via de lift. 

 
 Waar moet ik rekening mee houden bij dit complex? 

We realiseren in het klooster 18 nieuwe appartementen in een oud 
(monumentaal) jasje. Dat betekent dat u rekening moet houden met 

bijvoorbeeld 
- Monumentale details die u moet handhaven. Zo mag u niet boren in 

balken of monumentale delen schilderen. Dit leggen we ook vast in de 

huurovereenkomst met u. 
- Meer leefgeluiden dan bij andere complexen. Het gebouw heeft 

bijvoorbeeld nog houten vloeren. 
- Veel appartementen (zeker op begane grond en 1e etage) hebben een 

hoogte van 3 meter of meer. Dat betekent dat u bijvoorbeeld meer 

meters wand moet afwerken en uw raamdecoratie afwijkt van ‘reguliere’ 
afmetingen.   

 
15.  Is er meer informatie beschikbaar over de afwerking van de woningen? 

In de brochure welke beschikbaar is op de projectpagina op www.mooiland.nl 

staat meer informatie over het complex.  
 

 
  

Verhuur & Toewijzing 
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16.  Voor wie zijn de woningen bedoeld? 

De appartementen zijn bedoeld voor zowel jong als oud. Wel is het belangrijk dat 
u goed ter been bent. Het is een oud (monumentaal) gebouw wat niet voldoet 

aan de actuele normen voor bijvoorbeeld toegankelijkheid. Deuren zijn smaller, 
de lift is kleiner en hoogteverschillen komen voor zowel binnen als buiten uw 

appartement. Wanneer u minder goed ter been bent is dit complex in het 

dagelijks gebruik niet geschikt voor u.  
 

17.  Wat zijn de huurprijzen? 
De huurprijzen liggen tussen de € 517,02 en € 862,17. Vergeet niet dat bovenop 

de huurprijs ook nog servicekosten komen. 
 

18.  Hoe worden woningen toegewezen? 

Mooiland hanteert in de toewijzing de volgende criteria 
- Iedereen mag reageren (zie vraag 20) 

- De voorwaarden van ‘passend toewijzen’ (zie vraag 21) 
- Inschrijftijd bepaald uw plek op de kandidatenlijst (zie vraag 22) 

- ‘Doorstromers‘ krijgen voorrang (zie vraag 23) 

- Iedere bewoner krijgt een intake (zie vraag 24) 
 

19.  Wat betekent dat ‘iedereen mag reageren’? 
Mooiland hanteert geen leeftijdscriterium voor dit complex. Iedereen mag dus 

reageren op dit complex. Wel adviseren we nadrukkelijk dat u voor dit complex 
goed ter been moet zijn. 

 

20.  Kom ik in aanmerking voor een woning? 
Mooiland is gebonden aan de regelgeving rondom passend toewijzen. Dit zijn 

wettelijke spelregels waar we ons aan moeten houden bij de verhuur van 
huurwoningen. Wat dit voor u betekent? Neem hiervoor een kijkje op 

www.mijnwoningzoeken.nl daar leggen we u dit uitgebreid uit. 

 
Het is belangrijk dat u in uw inschrijving de juiste gegevens (inkomen, 

woonsituatie) hanteert. Dit voorkomt dat u eventueel reageert op een woning 
waar u volgens de voorwaarden van passend toewijzen niet voor in aanmerking 

komt. 
 

21.  Wat wordt bedoeld met inschrijftijd? 

Om te kunnen reageren moet in ingeschreven staan als woningzoekende bij 
Mooiland. De kandidaat die het langst staat ingeschreven, komt bovenaan de 

kandidatenlijst. 
 

22.  Hoe werkt de voorrangsregeling voor ‘doorstromers’? 

De toewijzing gaat op inschrijfduur. Huurt u nu al een woning van Mooiland en 
komt uw huurwoning vrij als u een appartement gaat huren in Klooster ‘Huize 

Nazareth’ in Ravenstein? Dan krijgt u voorrang bij woningtoewijzing. De voorrang 
geldt alleen als u echt uw huurwoning opzegt. Als uw medehuurder blijft wonen 

is de voorrang niet geldig. 
 

Uw woonadres van uw inschrijving moet het adres van een huurwoning 

van Mooiland zijn. Bij de woningaanbieding vragen wij u om de huur op te zeggen 
als u de woning accepteert. Als uw woning niet is opgezegd, vervalt het 

woningaanbod.  
 

23.  Wat houdt een intake in?  

De intake is een gesprek wat u met een medewerker van Mooiland voert. 
 

Het Klooster is een bijzonder project. Het gaat om een monumentaal gebouw 
wat we herbestemmen naar 18 appartementen. Dat betekent dat het complex 

niet voldoet aan alle eisen die u bij ‘nieuwbouw’ mag verwachten. We besteden 

daarom extra aandacht aan een zorgvuldige en passende toewijzing van de 
woningen. Dit doen we door een gesprek met u te voeren. Zo maken we samen 

met u de afweging of dit complex ‘bij u past.’   
 

24.  Wat zijn servicekosten? 
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De servicekosten bestaan onder andere uit kosten die we maken voor 

bijvoorbeeld glasbewassing van algemene ruimten, de schoonmaak van 
algemene ruimten, het algemeen elektraverbruik van bijvoorbeeld de lift en 

verlichting in het trappenhuis en het tuinonderhoud van de omliggende tuin.   
 

Het (maandelijks) voorschot voor de servicekosten bedraagt €57,40 

 
Let op; de servicekosten die u betaalt zijn een voorschot en worden jaarlijks op 

basis van de daadwerkelijke kosten met u verrekend.  
 

25.  Hoe maak ik mijn interesse in een appartement kenbaar? 
Dit doet u door te reageren op de verhuuradvertentie. U kunt reageren vanaf 11 

november 2020 tot uiterlijk 16 november 12:00 uur. Reageren na deze datum is 

niet meer mogelijk. Er zijn 3 advertenties; 
- Molensingel 22 – verzameladvertentie voor 16 appartementen met een 

huurprijs tot en met € 619,00 
- Molensingel 36 – Huurprijs € 737,14 

- Molensingel 18 – Huurprijs € 862,17 

 
26.  Wat gebeurt er na het sluiten van de reactietermijn van de advertentie? 

Na het sluiten van de advertentie vragen we de eerste kandidaten boven aan de 
kandidatenlijst de gegevens te uploaden. - Wij gaan dan op voorhand toetsen of 

er een appartement toegewezen kan worden volgens het passend toewijzen. 
Deze kandidaten nodigen wij midden december op de bouw uit om de 

appartementen te bekijken en hun definitieve keuze te maken.  

 
27.  Wat houdt een kijkmoment in? 

Een kijkje nemen bij de appartementen onder begeleiding van medewerker 
Mooiland. Het kijkmoment geeft u de mogelijkheid om beter beeld te krijgen van 

de appartementen. Samen met hulp van de medewerker van Mooiland kijken we 

dan of en welke appartement u het beste past.  
 

Dit kijkmoment is niet verplicht, zeker niet gezien de huidige situatie rondom het 
Coronavirus. Maakt u geen gebruik van het kijkmoment? Dan maken we wel een 

afspraak met u, om over het project te spreken.  
 

28.  Na het kijkmoment, hoe gaat het dan verder? 

Uiterlijk 1 dag na het kijkmoment levert u – mits interesse – uw definitieve 
voorkeurlijst in. Niet iedereen die we uitnodigen voor het kijkmoment zullen we 

een appartement kunnen aanbieden - Mooiland zal u dan zo spoedig mogelijk 
een woning aanbieden indien u in aanmerking komt. 

 

29.  Wat als ik de woning niet accepteer? 
Pas na het kijkmoment wordt uw keuze definitief. Als u na het kijkmoment besluit 

geen appartement te accepteren ontvangt u geen boete. Als u na het kijkmoment 
wel een woning accepteert en hier op een later tijdstip van af wil zien ontvangt 

u een boete van € 235,00. 
 

30.  Mooiland zoekt al tijdig huurders, wat is daarvoor de reden?  

We doen dit om toekomstige bewoners de kans te geven om zelf keuzes te maken 
in de keuken en het tegelwerk. Zo kan u kiezen uit enkele varianten tegelwerk, 

kleuren voor de keuken en eventueel ook (tegen bijbetaling) extra opties als 
verlengd blad, extra kastjes of inbouwapparatuur. Iedereen die definitief een 

appartement betrekt toegewezen heeft gekregen wordt de tweede week van 

januari uitgenodigd om de kleuren van de keuken en badkamer zelf te kiezen. 
  

31.  Kan ik voor de oplevering ook nog de woning bezoeken? 
Mooiland probeert ongeveer zo’n 6 weken voor oplevering een informatiemiddag 

voor de toekomstige huurders te organiseren. Tijdens deze middag vertellen we 

u dan meer praktische informatie over het project en krijgt u de kans om uw 
appartement te bezoeken en bijvoorbeeld zaken op te meten.  

 
 

 
Voor omwonenden 
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32.  Vanaf wanneer start de bouw? 
De bouw is in augustus 2020 gestart. Oplevering van het verbouwde complex zal 

in de zomer van 2021 zijn. 
 

33.  Wat merk ik van de bouw, krijg ik overlast? 

Bouwen brengt altijd overlast met zich mee. Mooiland en de aannemer zullen 
hun best doen dit te beperken voor u, maar vragen op voorhand al begrip 

hiervoor. Hoewel sommige overlast niet te voorkomen is nodigen we u vooral uit 
om bij eventuele klachten contact op te nemen met de aannemer of Mooiland. 

Samen kunnen we kijken of we de overlast kunnen wegnemen of beperken.   
 

34.  Hoe wordt de bouwplaats ingericht? Verkeersroute? 

Bouwen in een historische binnenstad vraagt aandacht. Door de aannemer is de 
bouwplaats op het eigen terrein ingericht. Deze bouwplaats bevindt zich met 

name in de tuin aan de Molensingel. Hiervoor is onder andere een gedeelte van 
de tuinmuur afgebroken. Dit zal later (gedeeltelijk) worden hersteld.  

Voor vragen of opmerkingen tijdens de bouw kunt u ook contact opnemen met 

de aannemer. Op de bouw dient u zich altijd eerste te melden in de keer van de 
uitvoerder.   

 
35.  Waar parkeren de bouwvakkers? 

We proberen dit zoveel mogelijk op eigen terrein te organiseren, maar dat zal 
wellicht niet altijd lukken. We proberen overlast voor de omgeving te beperken, 

maar er moet rekening worden gehouden dat bouwen zonder overlast helaas niet 

gaat.  
 

36.  Kan er nog binnen worden gekeken in het Klooster tijdens de uitvoering? 
Helaas is dit in verband met veiligheid niet mogelijk. Op mooiland.nl is een 

digitale rondleiding  beschikbaar waarin we u vertellen over de historie en 

toekomst van het pand.   
 

 
Vergunningverlening 

 
 

37.  Is het bestemmingsplan gewijzigd? 

Nee, het huidige bestemmingplan bood al de mogelijkheid om hier woningen te 
realiseren. Feitelijk was het voorheen ook een ‘woning’ voor de zusters van de 

congregatie JMJ.  
 

38.  Wat voor monument is het Klooster? 

Het klooster is een gemeentelijk monument.  
 

39.  Is de monumenten- en welstandskamer betrokken bij het plan? 
Het huidige ontwerp is besproken met de monumenten- en welstandskamer en 

zij hebben ingestemd met de werkzaamheden. 
 

40.  Is er een vergunning voor de verbouwing verleend? 

Ja er is een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Oss.  
 

41.  Wat doen jullie aan duurzaamheid? 
Duurzaamheid in combinatie met een monument is een uitdaging. Mooiland kiest 

ervoor om de schil van het gebouw zo goed mogelijk te isoleren van binnenuit. 

We zijn er trots op dat we er in zijn geslaagd om het volledige wooncomplex ook 
gasloos uit te voeren, zodat het complex klaar is voor een duurzame toekomst.  

   
 


