Zelf je droomhuis
bouwen in Westwaard

Kavelpaspoort-verkoopinformatie

Woonveld 12

Vier bouwkavels
van circa 600 m2
tot 1000 m2
Westwaard is een woningbouwproject in Kaatsheuvel (gemeente Loon op Zand)
aan de westkant van de Sweensstraat. De dorpsuitbreiding wordt gekenmerkt
door een landelijk dorps karakter met een hoge kwaliteit van de buitenruimte.
Dat is zichtbaar in de architectuur van de woningen en de inrichting van de
openbare ruimte. Ook het beperkte aantal woningen per hectare zorgt voor ruimte.
Een bewoner van Westwaard woont in een unieke buurt in Kaatsheuvel en omgeving.
De grote vrijheid in bouwopties maakt het erg interessant voor individuele en
collectieve particuliere opdrachtgevers.

Belangrijkste informatie
voor de vrije kavels

Beeldkwaliteitsregels
woonveld 12

• In het beeldregieplan staan algemene, maar ook
speciale richtlijnen voor vrije kavels. Voor woonveld 12
zijn aanvullende beeldkwaliteitsregels vastgesteld;
• Westwaard biedt een mix van koop en huur en de
woonvelden (10-30 woningen) worden in fases
ontwikkeld;
• Op 5 februari 2020 start de verkoop. De inschrijving
verloopt via makelaar Van de Zande. De kavels
worden toegewezen via loting als er meerdere
gegadigden zijn voor één kavel;
• Kavelkopers zijn gebonden aan termijnen
waarbinnen de woning gebouwd moet worden.
Deze worden vastgelegd in de koopovereenkomst;
• Op het kavel moeten parkeerplaatsen worden gemaakt;
minimaal twee naast elkaar bij vrijstaande woningen;
• Het bestemmingsplan is leidend. De gemeente stelt
bij verkoop (privaatrechtelijk) nog een aantal extra
eisen aan de bouw en bebouwing. Deze komen als
bijzondere bepalingen in de koopovereenkomst.
Het kavelpaspoort is daar één van.

Vorm van de bouwmassa’s en bouwhoogten
• De vrijstaande woningen in dit bouwveld bestaan uit
één laag met een kap;
• De vorm en richting van de kap zijn vrij te kiezen;
• De woningen kenmerken zich door een dorpslandelijke lage gootaanzet;
• De goothoogte is maximaal 4,5 meter;
• Bij een samengestelde kap (bij voorbeeld bij
toepassing van een dwarskap) kan er sprake zijn van
verschillen in goothoogten. In voorkomende gevallen
is de goothoogte maximaal zes meter.
Architectuur / beeldkwaliteit
De woningen hebben een duidelijke oriëntatie op straat
De Knotwilg. Uit het Beeldregieplan Westwaard zijn
voor dit bouwveld de volgende beeldkwaliteits
aanwijzingen van belang:
• Gevels opgetrokken uit een roodbruine baksteen als
hoofdmateriaal. Zeer beperkt andere materialen toe
te passen.
• Daken zijn gedekt met keramische pannen, bij
voorkeur in een antraciete kleurstelling.
Het gebruik van een oranjerode of rode keramische
pan is bespreekbaar.
• Alleen aan- en bijgebouwen mogen platte
daken hebben.
• De compositie van het volume moet passen in een
dorps landelijke sfeer. Binnen deze eis mag de
architectuur op een traditionele of een eigentijdse/
moderne manier worden uitgewerkt.

Rechtvaart

Kavels op woonveld 12
Sweensstraat

Ligging woonveld 12
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Fase 1 Noord

Groene erfafscheiding aan voorzijde, maximaal 1 meter hoog.
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2 Parkeerplaatsen op eigen terrein, naast en ten noorden van
het hoofdgebouw.
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Populier

Koolmees

Kwikstaart

Morgenster
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Kavel 2 830 m
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/ € 324.500 (VON)
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Kavel 3 653 m
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/ € 254.500 (VON)
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Kavel 4 648 m

2

/ € 250.000 (VON)

Locatie inrit ligt vast en heeft de ontsluiting aan de noordwestzijde van het perceel.

5

Bouwplot waarbinnen het hoofdgebouw kan worden gerealiseerd.
- De minimale afstand tot de voorste perceelsgrens is 3 meter,
gemeten vanaf de meest zuid-westelijke punt van het perceel.
- De minimale afstand tot de noordelijke perceelsgrens is 6 meter.
- De minimale afstand tot de zuidelijke perceelsgrens is 3 meter.

Koolzaad
Populier

Geelgors

2

/ € 389.500 (VON)

In stand te houden sloot binnen perceelsgrenzen.
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Fase 1 Zuid
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Legenda

Knotwilg
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Kavel 1 1047 m

2

Perceelsgrens.

Winterakoniet

Bestaande bomen naar eigen inzicht / wens in te passen.
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Interesse in een kavel?
Inschrijfprocedure
Tot 4 maart 2020 12:00 uur kunt u uw voorkeur voor
één kavel kenbaar maken door invulling van het
bijgevoegde formulier.
Om in te schrijven, betaalt u een inschrijfvergoeding
van €750. U kunt dit inschrijfgeld overmaken op de
rekening van de projectnotaris (NL27 RABO 0124 8325 55,
ten name van DGF Notarissen) onder vermelding van
“inschrijfgeld Westwaard woonveld 12 2020”.

Loting door notaris
Als er meerdere geïnteresseerden voor hetzelfde
bouwkavel zijn, wordt er geloot door de projectnotaris.
DGF Notarissen is aangewezen als projectnotaris.
De loting is openbaar en is op woensdag 11 maart om
16:00 uur. De notaris maakt een proces-verbaal op van
de loting die is in te zien bij de notaris en / of de makelaar.

Dit bedrag wordt terugbetaald:
- als u niet in aanmerking komt voor een bouwkavel, of
- als u overgaat tot aankoop van het kavel.
Op het inschrijfformulier staat duidelijk vermeld
onder welke condities u het inschrijfgeld geheel of
gedeeltelijk geretourneerd krijgt.

Contactgegevens

Westwaard
Gemeente Loon op Zand
Anton Pieckplein 1, Kaatsheuvel
0416-289111
westwaard@loonopzand.nl

Van de Zande Makelaardij
Vestiging Kaatsheuvel
Anton Pieckplein 6, Kaatsheuvel
Contactpersoon Nina Konings
0146-672590
nieuwbouw@zande.nl

