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De aankoopprocedure

Ik heb interesse in een kavel, waar kan ik mij melden?
Voor de bouwkavels in Hoebenakker-Salmespad die bestemd zijn voor zelfbouw, 
neemt u contact op met Woon Totaaladvies of Dwars Makelaars. 
Zij informeren u over de verdere stappen.

Zijn er algemene optie- en verkoopvoorwaarden van toepassing?
Ja, de gemeente heeft algemene voorwaarden voor het in optie geven en 
verkopen van bouwkavels. Deze vindt u terug op de website van de gemeente of 
bij de verkopende makelaars.

Liggen de kavelmaten en prijs vast?
Zodra het Kadaster de kavels heeft gesplitst liggen de kavelmaten vast. Dit 
splitsen gebeurt in de loop van 2019, na het bouwrijp maken. Vanaf dat moment 
lis de exacte kadastrale oppervlakte en maatgeving bekend. De grondprijs 
is per 1 januari 2019 € 290,- inclusief BTW per m². De gemeente kan de 
grondprijs tussentijds aanpassen, dit heeft geen invloed op lopende optie- en 
verkooptrajecten.

Bouwmogelijkheden 

Informeer goed wat kan en mag op uw kavel
Ieder huis is anders. Er is dan ook heel veel mogelijk. Toch zijn er kaders gesteld. 
Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat huizen te groot worden of een 
minder gewenste uitstraling aan een buurt geven. Informeer daarom goed wat 
mag op grond van de huidige regels, zoals onder andere het bestemmingsplan 
en het beeldkwaliteitplan.

Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan bepaalt hoe groot bebouwing op een perceel mag zijn, 
welke afstanden aangehouden moeten worden en waarvoor het perceel en de 
gebouwen gebruikt mogen worden. Een bestemmingsplan is op 
www.ruimtelijkeplannen.nl terug te vinden.

Wat is een beeldkwaliteitplan?
Een beeldkwaliteitsplan geeft richtlijnen voor de uitstraling van het plan. 
Een voorbeeld: in het noordelijk deel van Hoebenakker-Salmespad gelden 
regels voor de vorm van het dak. Hierdoor passen de woningen beter bij het 
aangrenzende buitengebied. 

Hoe vraag ik een vergunning aan? 
Via www.omgevingsloket.nl kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. 
De gemeente neemt uiterlijk binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Deze 
termijn kan één keer met maximaal 6 weken worden verlengd. Houdt u wel 
rekening met de bezwaartermijn van 6 weken nadat de vergunning is verleend? 
In deze termijn mag u al starten met de bouw, op eigen risico, maar kan het zijn 
dat er nog bezwaren worden ingediend. Verder geldt altijd dat u pas mag starten 
met de bouw nadat u bouwkavel bij de notaris is beschreven en op uw naam 
staat, of na overleg met de gemeente.
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Er zit puin in de kavel, wat nu?
Eeuwenlange bewoning laat zijn sporen achter in de bodem. Bij een 
bodemonderzoek worden verspreid over een terrein bodemmonsters 
genomen. Het kan zijn dat hierbij puin wordt gemist. Dit is nooit helemaal te 
voorkomen en hoeft ook niet erg te zijn. Indien u puin aantreft, waardoor u 
bouwkavel niet normaal kan worden gebruikt neem dan contact op met de 
gemeente.

Openbare ruimte en inrichting

Hoe laat ik mijn inrit goed aansluiten op de straat?
U kunt de hoogtes van de aangrenzende openbare ruimte opvragen bij 
de opzichter van de gemeente. Hij maakt vervolgens met u een afspraak. 
Overigens is de hoogte die hij aangeeft onder voorbehoud. Tijdens de aanleg 
kan de hoogte licht afwijken. Indien u besluit om uw oprit al eerder aan 
te leggen, is dit voor eigen risico. U dient uw oprit zelf aan te passen aan 
de uiteindelijke hoogte van het trottoir. We adviseren dan ook om de oprit 
pas aan te leggen, nadat het trottoir er ligt. Als u toch de oprit eerder wilt 
aanleggen, zou u kunnen overwegen om de laatste meter pas aan te leggen 
als het trottoir er ligt.

Mag ik een erfscheiding op de grens zetten, 
ook als de aangrenzende kavel nog niet bebouwd is?
Een erfafscheiding plaatsen in uw achtertuin mag. Er gelden wel regels voor de 
plek waar u de afscheiding plaatst en de toegestane hoogte (zie hiervoor het 
bestemmingsplan). Plaatst u de erfafscheiding op de grens, dan moet dit in 
overleg met de buren. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de erfafscheiding 
altijd tegen de grens plaatsen i.p.v. op de grens. Uw buurman is vrij om hetzelfde 
op zijn eigen perceel te doen. 

Grenzen en oppervlaktes 

Moet de aannemer aanwezig zijn bij de kavelaanwijs? 
Nee, dit moet u zelf (of een familielid laten) doen. De ‘aanwijs’ is een formaliteit. 
Hiervoor heeft u geen specifieke bouwkennis nodig. Diegene die aanwezig is 
tekent voor de aanwijs, en is daarmee ook verantwoordelijk voor het in stand 
houden van deze grenzen. De aanwijs is éénmalig, opnieuw uitzetten kost geld. 
Daarna kunt U de grenzen aanwijzen aan de aannemer of diegene die deze op 
dat moment nodig heeft.

Wat betekenen de houten paaltjes? Is dat het grenspunt? 
Uw kavelgrenzen worden uitgezet met op elk knikpunt een ronde ijzeren- of 
pvc-buis. De buizen hebben een doorsnede van 2 tot 3 cm. en zijn ca. 50 cm 
lang. Omdat de buizen geheel in de grond worden geslagen en dus niet direct 
zichtbaar zijn, wordt hier vlakbij een houten paaltje (piket) gezet om de buis 
terug te kunnen vinden.

Klopt de oppervlakte op het kavelpaspoort? 
Op het moment dat u een aanvraag tot aankoop kavel indient, worden de 
grenzen uitgezet en gaat de meting hiervan naar het Kadaster om de grenzen 
definitief vast te leggen. Daarbij bepaald het Kadaster de oppervlakte 
die bindend is. Deze kan wel eens licht afwijken van de oppervlakte op 
het kavelpaspoort indien dit paspoort is gemaakt voordat de definitieve 
oppervlakte bekend was.

Bodem

Hoe weet ik dat mijn kavel geschikt is om te bebouwen? 
U bent verplicht om bij de aanvraag van de omgevingsvergunning 
een verkennend bodemonderzoek aan te leveren waaruit blijkt dat de 
bodemkwaliteit geschikt is voor het bouwen van een woonhuis. Als u een kavel 
koopt van de gemeente is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. U 
kunt een exemplaar hiervan opvragen. In sommige gevallen is dit een ouder 
bodemonderzoek. 
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Wanneer wordt de stoep aangelegd? 
We leggen de definitieve bestrating aan, zodra het merendeel van de woningen 
in jouw straat klaar zijn. Onze ervaring is dat het bouwverkeer vaak de nieuwe 
bestratingen beschadigt. De kosten voor herstel zijn dan erg hoog.

Wanneer komen er bomen en struiken in onze straat? 
Voor de aanleg van het groen geldt hetzelfde als bij de aanleg van trottoirs. We 
wachten tot de meeste woningen gereed zijn. Daarnaast zijn we afhankelijk van 
het plantseizoen. We kunnen alleen planten in de periode november - maart.

Wanneer worden er speelveldjes aangelegd? 
De inrichting van de speelveldjes is sterk afhankelijk van de jeugd die in uw 
buurt gaat wonen. We willen graag met zoveel mogelijk bewoners overleggen 
aan welke speeltoestellen behoefte is en welke eisen er aan een speelveldje 
gesteld worden. Hiervoor hebben we geld gereserveerd in de grondexploitatie.

Ik heb grond/puin/bouwafval over. 
Mag ik deze op braakliggende percelen deponeren? 
We zien regelmatig dat bouwers vrijkomende grond/puin/bouwafval dumpen op 
vrij liggende kavels of in het openbaar gebied. Dit is uiteraard niet de bedoeling 
en brengt hoge kosten met zich mee voor de eigenaar van het perceel waarop 
dit gestort wordt. Onze Buitengewone Opsoringsambtenaar (BOA) en de politie 
letten hier streng op. Overtreding (illegale afvaldumping) wordt stevig beboet.

Waarom worden er niet meer parkeerplaatsen aangelegd? 
De gemeente legt zo min mogelijk vrijliggende parkeerplaatsen aan. We willen 
stimuleren dat er zoveel mogelijk op eigen terrein of op straat geparkeerd wordt. 
We willen hiermee grote lappen verharding voorkomen en meer ruimte geven 
aan groen. Hierdoor kan zoveel mogelijk hemelwater ter plaatse infiltreren, 
verminderen we hittestress en ziet de straat er fraaier uit. Bijkomend voordeel 
is dat op de rijbaan geparkeerde auto’s de snelheid verminderen van de auto’s 
die door de woonstraat rijden. In straten waar veel rijtjeswoningen liggen zonder 
eigen parkeerplaats/oprit, leggen we vaak wel vrijliggende parkeerplaatsen aan.



Duurzaamheid 

Is gasloos bouwen verplicht?
Ja, gasloos bouwen is verplicht voor woningen waarvoor de vergunning na 1 
juli 2018 is aangevraagd. In Hoebenakker-Salmespad hopen we dat bouwers 
zelfs meer investeren in duurzaam bouwen dan enkel gasloos bouwen. De 
gemeente heeft hiervoor een energiecoach in de arm genomen . Hij gaat met de 
kavelkopers in gesprek en geeft advies over alternatieve erengiebronnen voor 
gas en mogelijkheden om extra energiezuinig te bouwen.

Wat gebeurt er met het regenwater dat op mijn huis en in mijn tuin valt?
Woont u straks ten noorden van de wadi (kuil om regenwater in op te vangen) in 
Hoebenakker-Salmespad? Dan moet u het regenwater van stevige regenbuien 
(tot 30 mm) op eigen terrein laten infiltreren. Dit kunt u realiseren door het 
toepassen van bv. infiltratiekoffers. Regent het nog harder, dan mag het 
overtollige water overstorten op het openbare gebied. Het water van uw inrit en 
het openbare gebied wordt bovengronds afgevoerd naar de grote wadi in het 
plan. Daar kan het water wegzakken.
Ten zuiden van de wadi ligt een gescheiden rioleringsstelsel. De kavels die hier 
liggen kunnen hemel- en vuilwater gescheiden afvoeren. Voor meer informatie 
neemt u contact op met de gemeente. Ook als u ergens anders in de gemeente 
gaat bouwen is het verstandig om eerst navraag te doen.

Mag ik zonnepanelen aan de voorkant leggen?
Ja, dat mag. De gemeente stimuleert duurzame energie, waaronder zonne-
energie. Let wel, niet iedere woning of iedere locatie is even geschikt hiervoor. 
Soms geven bomen of bouwwerken in de straat, of aangrenzende tuinen te veel 
schaduw. 

Algemene tips

Overlast?
Hou er rekening mee dat als je in een nieuwbouwwijk gaat wonen, alles nieuw 
is en pas gebouwd of aangelegd. Dat is mooi, maar dat betekent ook dat je 
overlast kunt ervaren van de bouwwerkzaamheden. Niet alles wordt in één keer 
gebouwd. Soms duurt het jaren voordat de laatste woning klaar is. Wees hierop 
bedacht. 

Ken je buren
Sommige zaken zijn handiger om samen met de nieuwe buren op te pakken dan 
alleen. Bijvoorbeeld een gezamenlijke tuinmuur of dubbele inrit aanleggen. Dit 
scheelt in de kosten en vervelende ervaringen achteraf.

Handige site!
Op de site www.eigenhuis.nl/huis-kopen/nieuwbouw staan nog veel meer tips 
voor mensen die een nieuwbouwwoning kopen of bouwen!

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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