Kavelpaspoort bouwkavels Den Elt – Hoogstraat
Het kavelpaspoort is slechts een informatief stuk waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en
waaraan niet getoetst kan worden.

Afmeting Kavels1:
Kavel Noord A: 506 m2
Kavel Midden B: 452 m2
Kavel Zuid C: 399 m2

Prijs:
Kavel Noord A: € 158.917,50 (exclusief BTW, exclusief kosten
koper)
Kavel Midden B: € 142.380,- (exclusief BTW, exclusief kosten
koper)
Kavel Zuid C: € 125.685,- (exclusief BTW, exclusief kosten koper)

a
b
c

Bouwstijl: traditionele, dorpse architectuur met een enkelvoudig
hoofdvolume

Gevel: Bakstenen gevel
Dak: Zadeldak

1

Onder voorbehoud van wijzigingen en alle andere rechten.
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Alle informatie is slechts een samenvatting van de beleidskaders uit het bestemmingsplan. Als er verschillen bestaan tussen deze
plannen is het bestemmingsplan bepalend. Het kavelpaspoort is slechts een informatief stuk waaraan geen rechten kunnen
worden ontleend en waaraan niet getoetst kan worden.

1. Kavel Hoogstraat Ewijk – Den Elt
Het plan Den Elt in Ewijk is volop in ontwikkeling, de eerste woningen zijn inmiddels gebouwd. De
resterende woningen staan in de verkoop en worden door de Klokgroep aangeboden. Aan de
Hoogstraat, de oostkant van Den Elt liggen nog 3 bouwkavels in eigendom van de gemeente. De
gemeente Beuningen wil deze bouwkavels aanbieden aan de markt.
1.2 Locatie kavels Hoogstraat
De kavels zijn gelegen in Ewijk, in de wijk Den Elt, gemeente Beuningen. Ewijk ligt ten westen van
Nijmegen. De directe omgeving van Ewijk wordt gekenmerkt door agrarische gronden, en aan de
noordkant door het oeverwallen gebied. De wijk Den Elt ligt in het hart van Ewijk, en op 5 minuten
loopafstand van de lokale supermarkt en op 5 minuten rijafstand van de A73.
De Noord kavel A heeft een oppervlakte van 506 m2, en een geheel eigen inrit aan de Hoogstraat. De
Midden kavel B heeft een oppervlakte van 452 m2, en een gedeelde inrit met de Zuid kavel aan de
Hoogstraat. De Zuid kavel C heeft een oppervlakte van 399 m2, en een gedeelde inrit met de Midden
kavel aan de Hoogstraat. De inrichting van het openbaar gebied ligt vast, hiermee ook de locatie van de
inritten.
1.3 Grondprijs bepaling
Het perceel is in eigendom van de gemeente Beuningen. De te verkopen percelen hebben een grootte
van circa 506 m2, 452 m2 en 399 m2. De verkooptekeningen zijn opgenomen in bijlage 1,2,3. Op de
aangeboden gronden binnen Den Elt geldt de gemeentelijke grondprijzenbrief 2021. Op basis van de
grondprijzenbrief 2021 is de prijs € 315,- per m2 en geldt er vanaf 500 m2 een staffel van 75 %.
Hiermee is rekening gehouden bij de prijzen op pagina 1. De prijzen zijn exclusief btw en exclusief
kosten koper.
1.4 Stedenbouwkundig plan Den Elt
Het stedenbouwkundige plan is vastgelegd in het bestemmingsplan
Den Elt 2019, vastgesteld op 03 maart 2020. Daarin is ook het
beeldkwaliteitsplan vastgelegd. Het streven is aan te sluiten op de
dorpse schaal en het dorpse karakter van Ewijk. Dit betekent het onder
meer toepassen van bescheiden volumes met kap, variatie in
bebouwingsbeeld en inzetten op individuele herkenbaarheid van
woningen.
Hieronder worden deze plannen kort samengevat. Hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend. Voor de juiste invulling verwijzen wij u
naar het bestemmingsplan Den Elt 2019.
Het woongebied Den Elt bestaat uit verschillende woonvelden, die
gekenmerkt worden door een afwisseling van bebouwing en groene
ruimten, als overgang naar het aangrenzende landelijk gebied. De
kavels langs de Hoogstraat beperken zich tot vrijstaande woningen op
royale percelen, aansluitend bij het karakter van het bebouwingslint.
In Den Elt wordt een traditionele, dorpse architectuur nagestreefd,
waarbij woningen in samenhang met elkaar zijn vormgegeven. De
woningen hebben een robuust, enkelvoudig hoofdvolume en zijn
afgedekt met een zadeldak. Kenmerkend voor dorpse architectuur is de
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toepassing van topgevels, erkers en dakkapellen, waardoor een
afwisselend gevelbeeld ontstaat.
De oriëntatie van de woningen is gericht op de Hoogstraat. De
woningen kennen geen tweezijdige oriëntatie.
Voor de woningen is een (licht) verspringende rooilijn, aansluitend bij
het dorpse karakter van de bebouwingslint van toepassing.
De kavel grenst aan de parkeerplaats lopend aan de achterzijde van de
kavels, hier is geen opening van erfgrens toegestaan. Om het groene en
landelijke karakter van Den Elt te waarborgen bestaan
erfafscheidingen grenzend aan het openbaar gebied uit een
doorgaande groene haag. De erfafscheiding wordt meegenomen in de
beoordeling door de welstandscommissie en voorafgaand aan de
oplevering van de woningen aangebracht.
De referentiebeelden zijn afkomstig uit het beeldkwaliteitsplan, dit is
onderdeel van het bestemmingsplan Den Elt 2019.

2. Bestemmingsplan regels
De kavels vallen onder het bestemmingsplan Den Elt 2019, vastgesteld op 03 maart 2020
(NL.IMRO.0209.BPDenElt2019-vadf).
2.1 Hoofdbouw: Vrijstaande woning
De positionering van het bouwvlak en de specifieke eisen met betrekking op b.v. goothoogte,
bouwhoogte, enzovoort vindt u in het bestemmingsplan Den Elt 2019.
Goothoogte: 7 meter
Bouwhoogte: 11 meter
Oppervlakte: 50% van het kaveloppervlak
Afstand tot zijdelingse perceelsgrens: minimaal 3 meter
Rooilijn: Loopt op 4 meter uit de erfgrens
Dakhelling: minimum 35° en maximum respectievelijk 65°
Dakkapel: mag mits 0.5 meter boven voet van het dak, mit 0.5 onder de nok van het dak en mits
hoogte van dakkapel niet meer dan 1,5 meter (gemeten vanaf voet van de dakkapel tot aan de goot van
de dakkapel) mogen hebben.
2.2 Bijbehorende bouwwerken
Goothoogte: 3.75 meter
Bouwhoogte: 7 meter (maximum bouwhoogte aan het hoofdgebouw gebouwde bijbehorende
bouwwerken mag niet meer bedragen dan 0,3 meter boven de begane grondbouwlaag van het
hoofdgebouw, tot een absoluut maximum van 4,25 meter)
Oppervlakte: gezamenlijk maximum van bijbehorende bouwwerken bedraagt 50% van het oppervlak
van het hoofdgebouw.
Afstand tot perceelsgrens: Mogen worden gebouwd op tenminste 1,0 meter achter de voorgevel en het
denkbeeldig verlengde daarvan.
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2.3 Parkeren
De kavels zullen minimaal 2,3 parkeerplaatsen op eigen terrein moeten realiseren in het verlengde van
de inrit.
2.4 Duurzaamheid
De gemeente Beuningen vindt duurzaam bouwen erg belangrijk. De koper wordt gevraagd rekening te
houden met duurzame maatregelen, zoals: standaardmaatregelen conform Bouwbesluit, gasloos (het
nieuwbouw-aansluitverbod staat in artikel 10 lid 7 onder a Gaswet), klimaatadaptatie en het vergroten
van biodiversiteit.

3. Procedure
Hieronder worden de te nemen stappen doorlopen, als u in aanmerking wilt komen voor een
bouwkavel aan de Hoogstraat in Ewijk. Deze kavels worden door de gemeente Beuningen uitgegeven,
en door Waalstroom Notarissen te Beuningen geloot. Voor de gehele procedure verwijzen wij u naar
Spelregels loting bouwkavels gemeente Beuningen. In de volgende opsomming vindt u een korte
beschrijving van de procedure.
1. Ontvangst kavelpaspoort
De gemeente Beuningen maakt op 23 juni 2021 bekent dat zij bouwkavels gaat uitgeven en hoe een
gegadigde zich daarvoor kan inschrijven. Bij interesse kunt de volgende bestanden downloaden: het
kavelpaspoort inclusief bijlage, het inschrijfformulier en de spelregels loting bouwkavels gemeente
Beuningen.
2. Mogelijkheid tot informatie
Verzoeken om nadere informatie met betrekking op de inschrijving en procedure dienen ten alle tijden
per e-mail te worden ingediend. De vragen kunnen uitsluitend per e-mail worden gesteld aan:
gemeente@beuningen.nl. Eventuele vragen dienen uiterlijk 21 juli om 17.00 binnen te zijn. U ontvangt
binnen 5 werkdagen of voor 26 juli een antwoord op uw vraag.
3. Aanmelding voor loting2
Voor de verkoop dient u het bijgeleverde inschrijfformulier in een gesloten envelop, te verzenden naar
het adres van de gemeente Beuningen:

Gemeente Beuningen
Van Heemstraweg 46
6641 AE Beuningen
Op het inschrijfformulier vindt u een keuzemogelijkheid om in te schrijven op een specifieke kavel of op
twee of drie kavels.
Zet op de envelop duidelijk leesbaar de vermelding ‘inschrijving kavelverkoop Hoogstraat Ewijk’. De
inschrijver krijgt een bevestiging van ontvangst per mail.
4. Notaris verloot de kavels
Deelnemen aan loting: De loting vindt plaats bij Waalstroom Notarissen te Beuningen op een nader te
bepalen datum en tijd. De loting wordt verricht door de notaris. Het is – afhankelijk van de regelgeving
omtrent COVID-19 – mogelijk om de loting bij te wonen.
De inschrijfformulieren worden door de gemeente in blanco enveloppen gedaan en daarna
overgedragen aan de notaris. De notaris die de loting doet, zorgt ervoor dat de enveloppen goed
geschud worden en voert daarna de eerste trekking uit door een envelop te trekken. De envelop die als
eerst wordt getrokken krijgt lotingsnummer 1. Dit proces wordt herhaald tot de eerste vijftien (15)
getrokken enveloppen een opeenvolgend lotingsnummer hebben. Na de loting wordt de lotingslijst
2

Een ontvangst van de bestanden is geen inschrijving voor de verkoop van de kavels.
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door de gemeente uitgewerkt. Deze lijst is – wegens privacy van de gegadigde- vertrouwelijk. Het
resultaat van de loting wordt per e-mail aan de gegadigde medegedeeld.
De gegadigde krijgt de eerste beschikbare bouwkavel – in volgorde van zijn vooraf aangegeven keuze –
aangeboden, zolang er nog bouwkavels beschikbaar zijn. Het is voor gegadigde niet mogelijk om een
andere bouwkavel dan de toegewezen bouwkavel te kiezen. Als er geen van de aangegeven
kavelvoorkeuren van een gegadigde beschikbaar is/ zijn, vindt er geen aanbod plaats. In dit geval
wordt de gegadigde op de reservelijst geplaatst. Als er opties terug komen benadert de gemeente de
eerstvolgende gegadigde van de reservelijst.
Optieperiode
Bent u ingeloot? Gefeliciteerd. Binnen twee weken wordt er onderzoek gedaan of de gegadigde die zijn
ingeloot voor een bouwkavel ook voldoen aan de voorwaarde zoals genoemd in het bestand spelregels
loting bouwkavel gemeente Beuningen. Voldoet u aan de eisen dan wordt u telefonisch of per e-mail
een kosteloze optie voor de periode van vier weken op de desbetreffende bouwkavel aangeboden.
Tijdens deze periode kunt u onderzoeken of het bouwen van de door u gewenste woning haalbaar is.
Uw keuze moet u uiterlijk op de dag van aflopen van de optieperiode van vier weken aan de gemeente
kenbaar maken. U heeft de optie om:
- de Optie op de Bouwkavel te beëindigen; of
- de Optie op de Bouwkavel om te zetten naar een Koopovereenkomst;
U kunt uw keuze schriftelijk (per brief via Postbus 14, 6640 AA Beuningen of per e-mail via
gemeente@beuningen.nl) kenbaar maken.
5. Koopovereenkomst
Na de optieperiode stuurt de gemeente de koopovereenkomst toe. De gegadigde moet deze
koopovereenkomst binnen twee weken na verzenddatum volledig ondertekend en geparafeerd aan de
gemeente terugsturen.
3.1 Contact
Als u meer informatie wenst over de kavels of de verkoopprocedure, kunt u uw vragen mailen naar:
gemeente@beuningen.nl
3.2 Planning
Op basis van de bovenstaande procedure wordt de volgende planning aangehouden. De planning is
indicatief. De gemeente Beuningen houden zich het recht voor hierop aanpassingen te doen. Deze
planningswijziging(en) wordt alsdan gecommuniceerd aan de inschrijvers.

5.

Actie
Kavelpaspoort beschikbaar en verzonden
Uiterste datum om vragen te stellen
Sluiting inschrijving
Loting bij de notaris
Onderzoek gegadigde
Optie periode (4 weken)

Weeknummer
Week 25
Week 29
Week 30
Week 31
Week 33
(t/m week 37)

6.

Ondertekening koopovereenkomst

Week 39

1.
2.
3.
4.

Datum
23 juni 2021
21 juli 2021, 17.00
28 juli 2021, 17.00
Nader te bepalen tijd
20 augustus 12.00
17 september 2021,
17.00
1 oktober 2021
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4. Bijlagen
1. Verkooptekening perceel A: 506 m2
2. Verkooptekening perceel B: 452 m2
3. Verkooptekening perceel C: 399 m2
Bijbehorende documenten (zie website)
1. Spelregels Loting bouwkavels gemeente Beuningen
2. Inschrijfformulier
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Kadastrale gemeente:
Sectie:

E

Ewijk
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E2123

A2719
Verkoop grondperceel, opp. ca. 506m²

Afdeling Informatie en Bedrijfsvoering Gemeente Beuningen
Team Informatie en Facilitair

Onderwerp:
getekend:

Verkoop kavel 1 Hoogstraat in Ewijk
T.S.

datum:

Gemeentehuis a.d. van Heemstraweg 46

15-04-2021
6641AE Beuningen,

schaal: 1:500
Postbus 14

6640AA Beuningen,

telefoon 14 024
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Verkoop grondperceel, opp. ca. 452m²

Afdeling Informatie en Bedrijfsvoering Gemeente Beuningen
Team Informatie en Facilitair

Onderwerp:
getekend:

Verkoop kavel 2 Hoogstraat in Ewijk
T.S.

datum:

Gemeentehuis a.d. van Heemstraweg 46

15-04-2021
6641AE Beuningen,

schaal: 1:500
Postbus 14

6640AA Beuningen,

telefoon 14 024
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Verkoop grondperceel, opp. ca. 399 m²

Afdeling Informatie en Bedrijfsvoering Gemeente Beuningen
Team Informatie en Facilitair

Onderwerp:
getekend:

Verkoop kavel 3 Hoogstraat in Ewijk
T.S.

datum:

Gemeentehuis a.d. van Heemstraweg 46

15-04-2021
6641AE Beuningen,

schaal: 1:500
Postbus 14

6640AA Beuningen,

telefoon 14 024

