Uitbreiding Zwartebroek:

Nieuwbouw Plan Dwarsakker
Plan Dwarsakker Zwartebroek is een gezamenlijke ontwikkeling van Woningstichting Barneveld en Stichting
Dwarsakker Zorg & Wonen uit Zwartebroek. Rond de zomer zullen de eerste woningen in de verkoop komen.

De nieuwbouwwijk wordt aan de zijde
van Hoevelaken ontsloten vanaf de
Platanenstraat en vanuit Terschuur aan de
Eendrachtstraat. Naast een uitstekende
bereikbaarheid per auto en fiets, is er een
goede aansluiting op het openbaar vervoer
middels de busverbinding Amersfoort
– Apeldoorn. In het nieuwbouwplan
worden naast woningen ook een
gezondheidscentrum voor eerstelijnszorg,

hier gevestigd. Daarnaast is er nog ruimte
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