Ons stadje heeft zeer veel te bieden in een rustige en bosrijke omgeving

Infrastruktuur en ligging.
Een kleine stad in Noordhessen met ca. 5500 inwoners.
Naumburg vindt u tussen de Edersee en Kassel.
De snelweg A44, A49 en A7 zijn binnen 20 te bereiken.
ICE-trein vanaf Kassel.
Het nieuwe internationale vliegveld Kassel-Calden in 20 minuten met de auto bereikbaar.
Twee steden, Wolfhagen en Fritzlar met ziekenhuizen, winkelcentrum, bioscoop etc. liggen
op 10 resp. 20 km afstand.
In Naumburg vindt u alles wat voor het dagelijkse leven nodig is.
Artsen, tandarts, apotheek, bejaarden- en verzorgingstehuis, physioterapie
Boodschappen:
Supermarkt, drogist, slager, bakker, speelgoed, mode, bloemen en planten, ijzerwaren,
bouwmaterialen
Dienstverlening:
Postkantoor, banken, autobedrijf, kapper, kosmetik, verzekeringen, bibliotheek
Kerk
Evangelische en katholieke parochie
Een belangrijke kwaliteit vormt de gezondheidszorg in Naumburg. Er zijn gespecialiseerde
inrichtingen en verzorgtehuizen.
Een verder zwaartepunt is het toerisme.
Wonen
„Vakwerkhuizen“ in de gemeente Naumburg in iedere prijsklasse
Boederijen deels met grasvelden
Ca. 20 bouwkavels tegen uiterst lage prijs (vanaf 34,-- €/m2 incl. de kosten voor de
vezorgingsleidingen en de wegen.
Als U nog vragen heeft helpen wij u graag verder.

Werken en onderwijs
3 Kleuterscholen bevinden sich in de gemeente Naumburg. Opname: vanaf 2 jaar de
kleuterscholen zijn ook in de namiddag geopend.
Lagere school tot de vierde klas.
Voortgezet onderwijs in de omliggende gemeenten Bad Emstal, Wolfhagen en Fritzlar (goede
Busverbindingen, de kosten hiervoor worden vergoed)
Universiteit in Kassel
Volkshogeschool met veelzijdig aanbod

Intenationale Bedrijven in de omgeving:
Vokswagenwerk Baunatal
SMA Niestetal (Photovoltaik)
Braun Melsungen (medische apparaten)
Wintershall (Olie) Kassel
Kali & Salz (zout en kunstmest (Kassel)
Mercedes Kassel
Bombardier (treinen) Kassel
Henschel Kassel
Wegmann Kassel

Vrije tijd
Prämiumwanderweg Habichtswaldsteig
Wandeln, fietsen, paardrijden in bosrijke omgeving
Kinderspeelplaatsen
Sportverengingen (voetbal, tennis, tennis, atletiek, yoga, sportstudio, mountenbiken,
visvereniging met eigen visvijvers, paardrijden)
Twee verwarmde buitenzwembaden en twee kleine overdekte zwembaden
Watersport: zeilen en waterskien op de Edersee en Twistesee
Alle vormen van wintersport in Willingen, Winterberg en Kassel
Paardesport: diverse verenigingen, manege met dressuurhal
Verder:
Jachtgebieden
Muziekvereniging
Sportschietvereniging
Go cart
Zweefvliegtuigsportvereniging
Klimparcour in- en outdoor
Golfclub in Waldeck en Gudensberg

Informatie onder: www.naumburg.eu
Stadt Naumburg
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