
Veel te beleven in Cuijk

Gelegen in de buurt van de Kraaijen-

bergse Plassen, natuurgebied 

Mookerheide en de Maas ligt het 

gastvrije Cuijk. Ook heeft Cuijk een 

mooi winkelcentrum en culturele 

voorzieningen. De charme van 

kleinschaligheid in combinatie met de 

verschillende voorzieningen, maakt 

Cuijk tot een prettige plek om te 

wonen, werken, ontmoeten, winkelen 

en recreëren! 

De Valuwe – een buurt met toekomst

Aan de noordrand van Cuijk ligt de oudste uitbreidingswijk van Cuijk; De 

Valuwe. Mooiland pakt samen met gemeente Cuijk, Wijkraad De Valuwe en de 

bewoners de gehele wijk aan. Woningen worden gerenoveerd of vernieuwd en 

met enthousiasme maken bewoners er een levendige buurt van. In het midden 

van de wijk komt een parkachtig groen gebied met rondom straten met 

nieuwbouw en gerenoveerde woningen.  

Dichtbij het centrum van Cuijk ligt de wijk De Valuwe. Een wijk 

waar de afgelopen jaren talloze huurwoningen vervangen zijn voor 

gloednieuwe, betaalbare huurwoningen. In de vierde en laatste 

fase van de revitalisering van De Valuwe bouwt Mooiland 21 

appartementen, 4 nultredenwoningen, 12 eengezinswoningen en 

4 beneden-/ bovenwoningen. Het gastvrije Cuijk is een veelzijdige, 

groene gemeente met verschillende voorzieningen. Proef de sfeer en 

kom wonen in wijk De Valuwe. 

type A

type B

type C

Sfeervol en  
  comfortabel 
wonen

De Valuwe Cuijk
41 huurwoningen aan de 
Leeuwengrootstede - Vuurijzerstede 
Keurvorsterstede



www.mooiland.nl  |  klantenservice 088 450 10 60
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A 12 eengezinswoningen
Leeuwengrootstede 
• Woonkamer met open keuken 
• Drie slaapkamers 1e verdieping 
• Zolderverdieping met vaste trap 
• Badkamer 
• Voor- en achtertuin 
• Buitenberging in de tuin 
 
B 4 nultredenwoningen 

Keurvorsterstede 
Alles op de begane grond 
•  Woonkamer met open keuken 
•  Twee slaapkamers op begane grond 
•  Badkamer 
•  Voor- en achtertuin 
•  Buitenberging in de tuin 
 
C 21 appartementen (twee typen) 
Vuurijzerstede 
•  Woonkamer met (half) open (hoek)

keuken 
•  Twee slaapkamers 
•  Badkamer 
•  Balkon of terras met tuin 
•  Eigen berging 

 D 4 beneden-/ bovenwoningen
Leeuwengrootstede
Keurvorsterstede 
 
Benedenwoning 
•  Woonkamer met open keuken 
•  Slaapkamer 
•  Badkamer 
•  Inpandige berging 
•  Tuin 
•  Buitenberging in de tuin 

Bovenwoning 
•  Woonkamer met open keuken op 
 de 1e verdieping 
• Twee slaapkamers op de 
 zolderverdieping 
•  Badkamer op zolder verdieping 
•  Dakterras op de 1e verdieping 
•  Inpandige berging op de
 1e verdieping 
•  Fietsenberging op begane grond 

Optie: 

woningen te 

koppelen voor 

mantelzorg

Interesse in een huurwoning? 
Zorg dat u ingeschreven bent als woningzoekende bij Mooi-

land. Alleen dan kunt u reageren op één van de woningen. 

Reageren is mogelijk als de advertentie(s) voor de woningen 

online staan via www.mijnwoningzoeken.nl. Komt u in 

aanmerking voor één van de woningen, dan neemt Mooiland 

contact met u op om de mogaelijkheden door te nemen.  

 

Meer weten over nieuwbouw De Valuwe? 
Voor ieder type woning is een aparte flyer met meer informa-

tie. Op de website www.mooiland.nl vindt u alle flyers, 

plattegronden en meer informatie over de woningen. 

 

Passend toewijzen  
Uw inkomen, huishoudgrootte en leeftijd bepalen of u kunt 

reageren op een woning. Passend toewijzen wil zeggen: 

passend bij de portemonnee van de nieuwe huurder. De 

overheid wil met deze maatregel voorkomen dat huurders 

te maken krijgen met maandlasten die te hoog zijn voor 

hun inkomen.  

 

Een woning accepteren, wat moet ik doen
Zorg dat u de juiste gegevens in huis heeft die Mooiland van

u nodig heeft. De video ‘Een woning accepteren’ geeft u alle 

informatie www.mijnwoningzoeken.nl/woningaccepteren. 

 

Heeft u vragen?  
Neem dan gerust contact op met een van onze 

medewerkers via 088 450 10 60 of stuur een email aan 

marketing@mooiland.nl. 

41 huurwoningen 
Leeuwengrootstede - Vuurijzerstede - Keurvorsterstede

Mooiland bouwt verschillende typen woningen zoals ruime eengezinswoningen, 

appartementen en woningen met een slaap- en badkamer op de begane grond. 

Hieronder een overzicht van alle woningen. 


