Eerste ondergrondse
parkeergarage voor Hoogeveen
In het centrum van Hoogeveen werkt WVG Ontwikkeling aan een van de grootste BOUWPROJECTEN van Noord-Nederland: De Kaap. Waar vroeger huurwoningen, een politiebureau en een parkeerterrein waren, verschijnen in totaal 138 nieuwe woningen in de
huur-en koopsector, waaronder een woonzorgcomplex met aanleunwoningen en een
herstelhotel. Deze opstallen worden grotendeels gebouwd op een ONDERGRONDSE
parkeergarage. Boven de parkeergarage wordt bovendien het bestaande park Dwingeland opnieuw ingericht en uitgebreid. De Kaap is een aanwinst voor de stad Hoogeveen.
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Meer weten over dit project
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Verder is er bewust gekozen voor flexibel parkeren, vertelt Henk-Jan Overmars: "Een koper,
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