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Uw eigen
droomwoning 
ontwerpen

Het proces

Het ontwerpen en laten bouwen van een  
eigen woning is een bijzonder traject. 
Woonwensen inventariseren en dit vertalen 
naar een woning op maat betekent dat er veel 
keuzes gemaakt moeten worden.  Om zelf een 
woning op één van de vrije kavels in Krekenbos 
te realiseren zijn er een aantal belangrijke 
stappen te nemen.

In deze leidraad voor zelfbouw geven wij 
u informatie over de diverse stappen die 
genomen moeten worden. 

Uw eigen woning ontwerpen en realiseren, 
dat kan in Krekenbos.

Met deze ´leidraad voor zelfbouw´ nemen wij u 
mee in alle stappen die doorlopen moeten 
worden om in een zelf ontworpen woning in 
Krekenbos te wonen. 

HET STAPPENPLAN BESTAAT UIT:
• De start verkoop, inschrijven en de loting
• Het oriëntatie gesprek
• Het tekenen van de optieovereenkomst
• Vooroverleg bij de welstandscommissie
• Het tekenen van de koopovereenkomst
• Vergunningen en afname van de kavel
• Het bouwproces
• Aanvullende informatie en kavelinrichting
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1.  De start verkoop, inschrijven 
en de loting

Op 6 december 2022 start de verkoop van 
de vrije kavels in Krekenbos. Tijdens deze 
start verkoop is de informatie omtrent de 
kavels beschikbaar en zijn de makelaar en de 
ontwikkelaar aanwezig om u te informeren 
over het proces van aankoop van een kavel. 
Op basis van de beschikbare informatie kunt u 
zich inschrijven voor één of meerdere kavels in 
het plangebied. Inschrijven is mogelijk van  
6 december 2022 tot 12 december 2022 om 
9.00 uur. Na sluiting van de inschrijftermijn 
vindt, indien er meerdere gegadigden voor één 
kavel zijn, een loting plaats door de notaris. 
Alle inschrijvers worden door de makelaar 
geïnformeerd over de uitkomst van de 
loting, waarna met kandidaten die een kavel 
toegewezen hebben gekregen een persoonlijk 
gesprek zal plaatsvinden. Eventueel resterende 
kavels worden toegewezen aan een gegadigde 
die zich op een later tijdstip bij de makelaar 
meldt. 

2. Het oriëntatie gesprek 

Nadat de loting heeft plaatsgevonden vindt er 
een oriëntatie gesprek met de makelaar en/of 
ontwikkelaar plaats. Tijdens dit gesprek wordt 
inzicht gegeven welke kosten zoal gemoeid 
zijn met het zelf realiseren van een woning en 
wat er bij het realiseren van een woning komt 
kijken. Na dit gesprek heeft u twee weken de 
tijd om te bedenken of er wordt overgegaan tot 
het tekenen van de optieovereenkomst.

3.  Het tekenen van de 
optieovereenkomst

Indien u overgaat tot het tekenen van de 
optieovereenkomst, reserveert u voor een 
termijn van 16 weken een kavel in Krekenbos. 
Omdat het kavel gedurende deze periode 
exclusief wordt gereserveerd voor de optant 
vragen we hiervoor een optievergoeding van 
€2.500,-. Gedurende de optieperiode van 
16 weken werkt u op basis van de verstrekte 
stukken samen met de architect/aannemer een 
schetsplan uit en presenteert u het schetsplan 
aan de welstandscommissie (door middel 
van een vooroverleg). Na de optietermijn 
van 16 weken komt de optieovereenkomst 
automatisch te vervallen. 

4.  Vooroverleg bij de 
welstandscommissie 

Samen met de architect en/of aannemer gaat 
u aan de slag met het opstellen van de eerste 
schetsontwerpen van uw woning. Bedenk 
voorafgaand aan het gesprek met de architect 
en/of aannemer goed wat uw woonwensen 
zijn en schrijf deze alvast op, zodat tijdens het 
gesprek gelijk duidelijk is wat uw wensen zijn. 
 
Verder dient het ontwerp te voldoen aan:
• De geldende wet- en regelgeving
• Het geldende bestemmingsplan
• Het beeldkwaliteitsplan
• Het kavelpaspoort 
•  De contractstukken die behoren bij de 

aankoop van een kavel in Krekenbos

Op basis van het opgestelde ontwerp kunt u 
een vooroverleg bij de welstandscommissie 
laten aanvragen door de architect of aannemer. 
Tijdens dit vooroverleg krijgt u samen met de 
architect/aannemer de gelegenheid om het 
voorlopig ontwerp te presenteren, het is ook 
mogelijk om schriftelijk een toelichting in 
te dienen en een schriftelijke reactie van de 
welstandscommissie te ontvangen. 

Indien u het plan aan welstand presenteert 
ontvangt u direct een eerste mondelinge 
reactie van de welstandscommissie, deze 
reactie wordt uitgewerkt in een verslag, welke 
u meestal binnen één à twee weken per e-mail 
ontvangt.

De welstandscommissie bestaat uit adviseurs 
die de kwaliteit van alle nieuwe ontwikkelingen 
(van kavel tot woonbuurt) in de gemeente 
bewaakt. De welstand is een zelfstandig orgaan 
en is opgericht met als doel om gezamenlijk 
een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving 
te creëren waar iedereen wil wonen. Alle 
bouwplannen in Krekenbos moeten door de 
welstandscommissie worden getoetst. De 
commissie toetst de bouwplannen aan het 
bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en 
de welstandscriteria. 

Ten behoeve van het vooroverleg bij de 
welstandscommissie dient u de volgende 
stukken aan te leveren:
•  Een uitgewerkte volumestudie;
•  Ontwerp van de woning en eventuele 

bijgebouwen, bestaande uit plattegronden, 
gevelaanzichten en een doorsnede inclusief 
maatvoering;

•  Positionering van de woning en bijgebouwen 
op het kavel;

Tijdens de start verkoop zijn de volgende 
documenten beschikbaar
• Prijslijst
• A3 brochure vrije kavels
• Leidraad voor zelfbouw
•  Gegevens hoe het bestemmingsplan kan 

worden geraadpleegd
• Beeldkwaliteitsplan

Onze woonwensen zijn:

Wanneer welstand bijeen komt kunt u 
opvragen bij de gemeente Nissewaard.

•  Opstelplaatsen ten behoeve van parkeren 
op de kavel volgens de gemeentelijke 
parkeernorm;

•  Een omschrijving van de toe te passen 
materialen.
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Na de optieperiode van 16 weken zijn er drie 
mogelijkheden:
•  U heeft een positief welstandsadvies 

(eventueel na aanpassingsronde(s)). Op basis 
hiervan kunt u de koopovereenkomst tekenen. 
Na het tekenen van de koopovereenkomst en 
het storten van de waarborgsom ontvangt u 
de optievergoeding binnen 2 weken retour.

•  U heeft een ontwerp wat is afgekeurd door 
welstand, maar er wordt een vervolgoverleg 
met welstand ingepland. Op basis hiervan 
kan, in overleg met de ontwikkelaar, de 
optieovereenkomst eenmalig met 6 weken 
worden verlengd. 

•  U ziet af van de aankoop van het kavel. 
Na de optieperiode van 16 weken vervalt 
automatisch de optieovereenkomst en 
hiermee komt ook de optievergoeding te 
vervallen aan de ontwikkelaar.

5.  Het tekenen van de 
Koopovereenkomst

Op basis van een schetsplan en een positief 
welstandsadvies kan worden overgegaan tot 
het ondertekenen van de koopovereenkomst. De 
makelaar zal samen met u de koopovereenkomst 
doornemen. Nadat de makelaar alle gegevens 
die nodig zijn om de koopovereenkomst op te 
maken van u ontvangen heeft kan een afspraak 
voor het tekenen van de koopovereenkomst 
ingepland worden.  

Wanneer u de koopovereenkomst ondertekent 
dient u binnen 1 jaar: 
•  Het ontwerp van de woning op basis van 

positief welstandadvies verder uit te werken;
•  De omgevingsvergunning voor de bouw van 

de woning aan te vragen;
•  Het kavel notarieel af te nemen (levering van 

de grond bij de notaris);
•  Te starten met de bouw (heiwerk wordt als 

start van de bouw aangemerkt). 

NB: Het verkrijgen van een omgevings-
vergunning valt onder de verantwoording van 
de koper van de kavel.

WAARBORGSOM
Als onderdeel van de koopovereenkomst zal 
worden opgenomen dat een waarborgsom van 

10% van de kavel dient te worden betaald. Deze 
waarborgsom vervalt indien na 1 jaar de grond 
niet is afgenomen.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN
Op het moment van ondertekenen van de 
koopovereenkomst beschikt u over een positief 
welstandsadvies, is er een onherroepelijk 
bestemmingsplan en is de kavel bouwrijp. 
Er staat dus niets meer in de weg om de 
stukken voor de omgevingsvergunning op 
te stellen, een omgevingsvergunning aan te 
vragen en te starten met de bouw zodra deze 
omgevingsvergunning onherroepelijk is.. 

De mogelijkheid om een ontbindende 
voorwaarde voor financiering van het kavel 
op te nemen zal worden geboden, echter 
zal indien hier gebruik van gemaakt wordt, 
de waarborgsom vervallen. Om deze reden 
wordt geadviseerd om voor het sluiten van de 
koopovereenkomst er voor te zorgen dat u uw 
financiering heeft geregeld.

Na ondertekening van de koopovereenkomst 
heeft u 12 maanden de tijd om de kavel af te 
nemen en te starten met de bouw. Indien u 
niet binnen deze periode het kavel afneemt en 
start met de bouw, zal de koopovereenkomst 
vervallen. 

6.  Vergunningen en afname van 
de kavel

Nadat door welstand voor het voorlopig 
ontwerp een positief advies is afgegeven 
en de koopovereenkomst is getekend laat 
u op basis van het goedgekeurde ontwerp 
de architect/ aannemer het ontwerp verder 
technisch uitwerken. Wanneer het ontwerp van 
de woning uitgewerkt is, vraagt u (digitaal) via 
het Omgevingsloket een Omgevingsvergunning 
aan voor de bouw van uw woning.

De aanvraag van de Omgevingsvergunning 
moet voldoen aan:
• Het bestemmingsplan
• Het bouwbesluit
• Het kavelpaspoort
• Het door welstand goedgekeurde ontwerp
• Geldende wet- en regelgeving

De architect/aannemer kan namens u de 
Omgevingsvergunning voor u aanvragen, 
zij hebben hier ervaring mee. De reguliere 
doorlooptijd voor het behandelen van 
de Omgevingsvergunning is 8 weken. De 
gemeente mag eenmalig de reactietermijn 
met 6 weken verlengen. Nadat de gemeente de 
Omgevingsvergunning heeft verleend, is er nog 
een wettelijke bezwaartermijn van 6 weken van 
kracht. 

6. 7.



Aan het indienen van de Omgevingsvergunning 
zijn legeskosten verbonden. De legeskosten 
zijn vastgelegd in de gemeentelijke 
legesverordening, deze kosten kan de 
gemeente jaarlijks wijzigen. De actuele 
legeskosten kunt u vinden op de website van 
de gemeente Nissewaard.

REACTIE OP DE OMGEVINGSVERGUNNING
Nadat de aanvraag van de 
Omgevingsvergunning is ingediend bij de 
gemeente Nissewaard ontvangt u binnen 8 
weken een reactie. De gemeente kan zoals al 
eerder aangegeven binnen deze termijn van 
8 weken eenmalig de termijn met 6 weken 
verlengen. 

 Is de Omgevingsvergunning voor de bouw van 
uw woning afgegeven door de gemeente?
Van harte gefeliciteerd!  U kunt de kavel 
afnemen en starten met de bouw.

Is de Omgevingsvergunning afgewezen?
De gemeente Nissewaard informeert u waarom 
de omgevingsvergunning is afgewezen. 
Mogelijk dienen er aanvullende stukken 
ingediend te worden of dient een wijziging 
doorgevoerd te worden. Geef deze informatie 
altijd door aan uw architect en/of aannemer.

OMGEVINGSVERGUNNING ONHERROEPELIJK
Na het verlenen van de Omgevingsvergunning 
is het mogelijk dat er in de opvolgende 
periode van 6 weken bezwaar of beroep wordt 
aangetekend. Het is daarom verstandig om 
te wachten met de werkzaamheden tot in 
ieder geval 6 weken na het verlenen van de 
Omgevingsvergunning. Wanneer de 6 weken 
verstreken zijn en er geen bezwaar is ingediend 
is sprake van een onherroepelijke vergunning.  

LEVERING KAVEL BIJ DE NOTARIS
Binnen een maand nadat de omgevings-
vergunning onherroepelijk is geworden wordt 
het kavel notarieel geleverd. Van de notaris 
ontvangt u een uitnodiging voor een afspraak. 
Met de notariële levering van het kavel wordt u 
officieel eigenaar van het kavel.

7. Het bouwproces

Het is zover, de woning die tot nu toe alleen op 
tekeningen is uitgewerkt wordt nu werkelijk 
gebouwd. Veel leuke momenten zullen 
aanbreken die u kunt vastleggen én vieren. 

BOUWPLANNING
Gedurende de bouwperiode kan het voorkomen 
dat er wat tegenslagen en meevallers zijn 
waardoor de bouwplanning kan wijzigen. 
Wanneer de bouwplanning wijzigt dient u dit 
bij de gemeente Nissewaard aan te geven 
door een email te sturen aan mevrouw A.M. 
Salov (emailadres: am.salov@nissewaard.nl). 

Het bouwproces
Het bouwen van de woning zal afhankelijk van 
het type woning, de grootte van de woning en 
de bouwmethode van de aannemer circa 12 
maanden in beslag nemen. Het is raadzaam 
om u tijdens de selectie van een aannemer 
bij te laten staan door een architect of een 
deskundige van bijvoorbeeld de Vereniging 
Eigen Huis. 

Na de selectie van een aannemer kunt u een 
aanneemovereenkomst sluiten. Ook hier is het 
aan te bevelen om u bij te laten staan door een 
deskundige. Deze overeenkomst is de juridische 
verbinding tussen u en de aannemer, waarin 
wordt vastgelegd wat de aannemer gaat 
maken. Om teleurstellingen en problemen te 
voorkomen moet het voor iedereen duidelijk 
zijn wat wel of niet is inbegrepen. 

De bouw in Nederland kent verschillende 
garantie- en waarborgregelingen (SWK, 
Woningborg, Bouwgarant, GIW, etc.). 
Bespreek met de aannemer of en bij welke 
regeling zij is aangesloten en of deze ook van 
toepassing is op uw woning. Dit dient in de 
aanneemovereenkomst te worden opgenomen.

Gedurende de bouw is het raadzaam een vorm 
van toezicht op de aannemer te regelen. Ook 
hier kan een architect of deskundige van de 
Vereniging Eigen Huis u bijstaan. Deze kunnen 
ook eventuele tussen- en eindopleveringen 
begeleiden. 
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8.  Algemene informatie bij de 
aankoop van een kavel in 
Krekenbos

In deze leidraad zijn de stappen voor het 
aankopen van een kavel in hoofdstuk 1 t/m 7 
met u doorgenomen. In dit hoofdstuk is nog 
wat algemene informatie opgenomen die u 
tijdens het maken de stappen 1 t/m 7 nodig 
kunt hebben.

INDIENEN BOUWPLANNEN TEN BEHOEVE VAN 
VOOROVERLEG VAN WELSTAND
De stukken ten behoeve van het vooroverleg 
met de welstandscommissie kunt u (via uw 
architect of aannemer) via het Omgevingsloket 
(OLO) indienen. Belangrijk hierbij is dat alle 
stukken zoals opgenomen in hoofdstuk 4 
worden aangeleverd.

Aan het indienen van een vooroverleg met 
welstand zijn legeskosten verbonden. Hiervoor 
kunt u de legesverordening van de gemeente 
Nissewaard raadplegen.

DE KADASTRALE AANDUIDING VAN UW 
KAVEL
Wanneer u de Omgevingsvergunning 
aanvraagt heeft u kadastrale nummers nodig. 
De volgende kadastrale aanduiding is op dit 

moment van toepassing op uw kavel: sectie B 
nummer 2036 (gedeeltelijk). Wanneer u het 
kavel notarieel afneemt bij de notaris zal uw 
kavel gesplitst zijn en een eigen kadastraal 
nummer hebben. 

DE MARKERING VAN UW KAVEL
Door de meetkundige dienst van de gemeente 
Nissewaard worden alle kavels afzonderlijk 
uitgezet. Ieder kavel wordt gemarkeerd met 
perkoenpalen en vormen de (toekomstige en 
voorlopige) kadastrale grenzen. Deze grenzen 
worden eenmalig door de gemeente uitgezet, 
de perkoenpalen mogen pas na plaatsing van 
de erfafscheiding worden verwijderd.

PEILHOOGTEN
Alle hoogtes in Nederland worden gemeten 
ten opzichte van hetzelfde niveau, het Normaal 
Amsterdam Peil (NAP). De hoogte van het kavel 
en de woning worden aangegeven in deze NAP 
maten, genaamd peilmaten. Het vloerpeil (VP) 
is de bovenkant van de afgewerkte begane 
grondvloer. Dit peil is belangrijk vanwege 
de hoogte van de woning ten opzichte 
van de weg en de riolering in de straat. Er 
wordt geadviseerd om de vloerpeilen van de 
woningen op -0.35 NAP te realiseren. 

Het kavelpeil (KP) is het peil waarop de kavel 
wordt opgeleverd. De kavels worden opgeleverd 
op een hoogte van -0.70 NAP.
 
Het openbaar gebied rondom de kavels wordt 
gerealiseerd op een hoogte van -0.50 NAP. de 
hoogte van uw tuin dient dus aan te sluiten op 
dit peil. 

AFVOEREN GRONDEN
Binnen het woongebied is geen gronddepot 
beschikbaar waar de gronden naartoe mogen 
worden afgevoerd. Indien blijkt dat u gronden 
dient af te voeren dient u dit voor eigen 
rekening te regelen. 

TIJDELIJKE INRIT 
De definitieve inritten worden door de 
gemeente gemaakt tijdens het woonrijp maken 
van het gebied. Waarschijnlijk zal dit worden 
gedaan na het gereedkomen van de laatste 
woning (om te voorkomen dat zaken kapot 
gereden worden door bouwverkeer). Wanneer 
uw woning gereed is, kunt u een tijdelijke inrit 
krijgen vanaf uw kavel tot aan de openbare 
weg. Deze inrit wordt door de gemeente 
aangelegd. Breedte van de (tijdelijke) inrit 
wordt ongeveer 5 meter. De tijdelijke inrit kan 
worden aangevraagd bij de gemeente via 
mevrouw A.M. Salov (emailadres am.salov@
nissewaard.nl). Wij verzoeken u de aanvraag 

voor een tijdelijke inrit in te dienen ongeveer 4 
weken voor de datum dat u de tijdelijke oprit 
wenst.

AANRIJROUTE BOUWVERKEER
De route voor al het bouwverkeer in Krekenbos 
verloopt via de rotonde aan de Stationsweg/
Nieuwelaan of de bouwweg die aanhaakt op de 
Stationsweg. Het verzoek is om uw aannemer 
en alle leveranciers hierop te wijzen. Er mag 
geen bouwverkeer via de Melkweg het project 
Krekenbos in rijden.

SONDERINGEN
Voor het bepalen van de lengte van de heipalen 
van de woning is het nodig de diepte van 
de stabiele laag in de bodem te bepalen. Dit 
gebeurt middels zogenaamde sonderingen. 
Per kavel is 1 sondering reeds uitgevoerd, 
om een indicatie te geven. Voor de rest van 
de sonderingen dient u zelf opdracht te 
verstrekken. Er kunnen grote afwijkingen 
voorkomen in de ondergrond dus wij adviseren 
u om deze extra sonderingen uit te laten 
voeren. De gemeente wordt graag op de hoogte 
gesteld wanneer dit gaat gebeuren. Dit kan 
middels het sturen van een mail naar mevrouw 
A.M. Salov (email: am.salov@nissewaard.nl).

AANSLUITING RIOLERING
In Krekenbos is het rioleringssysteem 
gescheiden voor regenwater en vuil water. 
Om de toekomstige woning aan te kunnen 
sluiten is er nog een aftakking nodig vanaf 
het gescheiden hoofdriool naar uw woning. 
De gemeente legt deze aftakkingen aan tot 
ongeveer een halve meter in uw kavel (een 
halve meter tot over de kavelgrens heen). 
Het betreffen twee uitleggers, een rood/
bruin gekleurde (rond 160 mm) (op het 
kavelpaspoort rood gekleurd) voor vuilwater 
en een grijs gekleurde (rond 160 mm) (op 
het kavelpaspoort blauw gekleurd) voor 
hemelwater. Hier kunt u het riool van uw 
woning op aansluiten. Op de overgang tussen 
het riool van uw woning en het openbaar riool 
dient u op eigen terrein 0,5 à 1 meter vanaf de 
erfgrens een zogenaamd erfscheidingsputje 
(aansluiting rond 160 mm) aan te brengen. Dit 
om evt. in de toekomst door te kunnen spuiten 
indien dit nodig blijkt. 

U bent ook verplicht een drainage leiding onder 
uw woning aan te leggen, dit om overlast 
door grondwater in de kruipruimte van uw 
woning te voorkomen. De drainage dient ook 
aangesloten te worden op de hemelwater 
uitlegger. De diepte van de uitleggers 
(bob=binnen onderkant buis) ter plaatse van de 
erfgrens ligt op -1,55 NAP. Hier dient u rekening 
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mee te houden bij het ontwerpen van uw 
afvoerleidingen. Daarnaast is het advies om ook 
drainage in de tuin aan te leggen vanwege de 
specifieke grondslag in dit gebied.

Overige nutsvoorzieningen zoals elektra, 
water en glasvezel vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke 
nutsbedrijven.
In de straten in Krekenbos liggen kabels en 
leidingen voor:
• Riolering 
• Water 
• Elektra 
•  Glasvezel (KPN legt glasvezel, CIAG 

waarschijnlijk ook)

De woning dient hierop te worden aangesloten 
door de verschillende netwerkbeheerders. 
Deze aanvraag moet tijdig (door u of de 
aannemer) worden gedaan. De kosten voor 
deze aansluitingen worden bepaald door de 
netwerkbeheerders en zijn voor rekening van u 
als koper.

Aansluitingen voor water, elektra en glasvezel 
zijn in één keer aan te vragen via  
www.mijnaansluiting.nl.

Voor een duurzame tuininrichting raden wij 
u aan om het regenwater op te vangen en 

langzaam af te voeren. Hierbij kunt u denken 
aan een regenton, verharding met grind of de 
aanleg van een sedumdak op uw berging(en).

AANLEG ERFAFSCHEIDINGEN 
In de ontwerpfilosofie van Krekenbos wordt een 
zo groen mogelijk beeld nagestreefd. De hagen 
aan de openbare zijde(n) van een kavel vormen 
een beeldbepalend element van de straat. 
Op het kavelpaspoort staat hiervoor het type 
haag en de maximale hoogte omschreven, die 
u (binnen de erfgrens) dient aan te brengen, 
onderhouden en in stand te houden. Het hart 
van de haag wordt op ongeveer 40 cm uit de 
erfgrens gezet, zodat wanneer deze volgroeid 
is niet over het openbaar gebied groeit. Zorg 
bij het aanplanten voor grondverbetering met 
goede tuingrond. Reserveer voor de haag 80 cm 
uit de erfgrens (zie tekening op bladzijde 13). 

Bij hoekkavels is, afhankelijk van het 
ontwerp van de woning, langs een deel van 
de zij-erfgrens een hogere erfafscheiding 
toegestaan. Dit is duidelijk opgenomen in het 
kavelpaspoort. Het is koper verboden op of 
tegen de erfafscheidingen van het gekochte 
erfafscheidingen te plaatsen anders dan van 
levend groene beplanting zoals aangegeven 
op het kavelpaspoort. In de leveringsakte wordt 
hiervoor een boetebeding opgenomen.

AFVALINZAMELING - REINIS
Zodra u de sleutel van uw nieuwe woning heeft, 
kunt u contact opnemen met Reinis voor een 
afspraak voor het leveren van het afvalpakket 
en het aanvragen van een recyclepas: 
telefoon (0181) 612 864. In de gemeente 
Nissewaard wordt gewerkt met de methode 
van omgekeerd inzamelen. Bij het omgekeerd 
inzamelen wordt het u makkelijk gemaakt om 
grondstoffen aan te bieden. Hiervoor krijgt u 
drie containers, te weten één voor GFT, één 
voor PMD en één voor papier/karton. Het kleine 
beetje restafval dat na goed scheiden over 
blijft, kunt u naar de ondergrondse container 
bij u in de buurt brengen. De locatie van de 
ondergrondse containers staan indicatief 
aangegeven in de verkoopstukken.

Bij het verbouwen en het klussen heeft u vaak 
een hoop afval in de vorm van bijvoorbeeld 
verpakkingsmaterialen of spullen die u niet 
in uw nieuwe woning wilt houden. Op de 
stadswerf van de gemeente Nissewaard kunt 
u, als particulier in het bezit bent van een 
recyclepas, op het moment van opstellen 
van dit document gratis uw afval kwijt. Deze 
recyclepas kunt u bij Reinis aanvragen. De 
stadswerf is gevestigd aan de Mosterweg 1 
te Spijkenisse. Raadpleeg de website (https://
www.reinis.nl/) om na te gaan welke spullen u 
bij de stadswerf kunt brengen.

PARKEERPLAATSEN OP UW KAVEL
Op elk kavel moeten minimaal twee 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd, in 

Tekening aanleg erfafscheiding
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stand gehouden en onderhouden worden. 
De parkeerplaatsen dienen naast elkaar 
gesitueerd te worden, waardoor elke auto 
op de kavel onafhankelijk in en uit kan 
rijden. Parkeerplaatsen in garages worden 
niet meegerekend in de parkeertelling. 
De parkeerplaatsen dienen ook op de 
situatietekening van uw kavel bij de 
vergunningaanvraag ingetekend te worden. 

OPENBAAR GEBIED IN DE BOUWRIJP EN 
WOONRIJP SITUATIE 
Tijdens de bouw van de woningen zal rondom 
de kavels een bouwweg gerealiseerd zijn 
ten behoeve van het bouwverkeer. Deze 
bouwweg wordt aangelegd door de gemeente 
Nissewaard. De toegang vanaf de bouwweg tot 
het kavel dient koper zelf te realiseren en te 
verwijderen.

Afhankelijk van de bouwplanning van de 
kavels en de overige projectmatige bouwfases 
van Krekenbos kan tijdens de bouw van uw 
woning al definitieve verharding rondom de 
vrije kavels zijn aangebracht. Hierbij wordt ook 
de groenvoorziening aangelegd, openbare 
verlichting geplaatst etc. Het openbaar gebied 
mag absoluut niet worden beschadigd door uw 
bouwverkeer. Het laden/lossen van bijvoorbeeld 
een kraan met rupsbanden moet dus op het 
perceel zelf gebeuren of er dienen tijdelijk 

rijplaten aangebracht te worden. Dit geldt 
ook voor andere zware transporten! Eventuele 
schade in het openbaar gebied zal door de 
gemeente Nissewaard worden verhaald op de 
koper.

Tijdens de bouw van uw woning en nadat uw 
woning is opgeleverd, is het niet toegestaan 
om bijvoorbeeld zand, bouwmaterialen, etc. 
op de openbare weg te plaatsen. Dit kan veel 
schade aan het verse straatwerk toebrengen, 
omdat alles nog niet goed ingeklonken is. 
De gemeente zal daarom controleren op het 
parkeren, het gebruik van de openbare weg 
en het ‘dumpen’ van restanten grond in de 
openbare ruimte. 

Hoewel er begrip is voor de noodzakelijke 
werkzaamheden, worden schades door de 
gemeente verhaald op de koper van het 
kavel indien deze aanwijsbaar zijn. Uiteraard 
hopen we dit te voorkomen en stellen het 
zeer op prijs als u uw aannemer wijst op zijn 
verantwoordelijkheid over het gebruik van de 
openbare ruimte. Het is per slot van rekening 
ook voor u prettiger als de verhardingen er 
verzorgd uitzien. 

TRACÉ KABELS EN LEIDINGEN
In de berm voor uw kavel ligt een tracé 
distributiekabels en leidingen, deze dienen 

bij de werkzaamheden door u beschermt 
te worden (d.m.v. aanleggen van rijplaten). 
Eventuele schade aan het kabels en leidingen 
tracé wordt verhaald op u als koper van het 
kavel. De garantieverklaring van de nutspartijen 
is ook onderdeel van de koopovereenkomst die 
u tekent.

SCHOONHOUDEN OPENBARE RUIMTE 
Graag vragen wij uw aandacht voor het schoon 
en opgeruimd houden van de openbare ruimte. 
Een vervuilde straat moet door de veroorzaker/
aannemer zelf worden schoongemaakt. Wij 
willen u vragen om te voorkomen dat er 
rondvliegend plastic/isolatiemateriaal etc. in de 
wijk ontstaat.

BOUWKETEN 
Ten behoeve van de realisatie van de 
projectmatige woningen en het openbaar 
gebied zullen tot de afronding van het 
hele project Krekenbos diverse bouwketen 
in het gebied staan. Voor de realisatie van 
de woningen op de vrije kavels dient een 
eventuele bouwkeet op eigen terrein geplaatst 
te worden.

ONTSLUITING VAN DE WIJK (NA OPLEVERING 
VAN UW WONING)
In verband met de bouwwerkzaamheden in 
het gebied dient u er rekening mee te houden 

dat bij oplevering van uw woning de rotonde 
richting de Stationsweg gesloten blijft voor 
bewonersverkeer. De verkeersontsluiting voor 
de bewoners zal verlopen via de Melkweg.

Heeft u nog vragen?

Voor al uw vragen over het openbaar gebied 
kunt u contact opnemen met:
Mevrouw A.M. Šalov, projectcoördinator:
Tel. 0181-696 381
email am.salov@nissewaard.nl 

of Meneer G.H. van Rij, projectleider:
Tel. 0181-696 755
email gh.vanrij@nissewaard.nl

Voor al uw vragen over de kavels en het proces 
kunt u contact opnemen met: 
Haagsebaan Vastgoed BV, mevrouw M. Neelis: 
Tel. 010 – 452 3802
email m.neelis@stevast.nl

Makelaar Thekla Trouw
Tel. 06 – 53 50 64 97
email info@theklatrouw.nl
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www.krekenbos.nl

Voor verkoop en informatie:

Thekla Trouw
Kerkplein 2

3211 AR Geervliet
T. 06 - 55 69 99  99

info@theklatrouw.nl
www.theklatrouw.nl

Krekenbos is een ontwikkeling van:

HAAGSEBAAN VASTGOED BV
Cornusbaan 55

2908 KB Capelle aan den IJssel
www.stevast.nl

T. 010- 452 38 02


