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GILZEWEG 0 ONG, Bavel BAVEL

Drie prachtige bouwkavels aan de Gilzeweg te Bavel



ALGEMEEN




Vraagprijs




Aanvaarding




Perceelsoppervlakte






: 




: In overleg




: - Kavel A : circa ......... m2

  - Kavel B : circa ........ m2

  - Kavel C : circa ........ m2 



BESTEMMING

4.

Deze 3 bouwkavels liggen binnen de grenzen van het 
bestemmingsplan "Bavel Zuid Eikberg, wijzigingsplan Eikbergse 

Akker" van de gemeente Breda.




Voor de kavels geldt de enkelbestemming woongebied en de 
dubbelbestemming Waarde - Archeologie.




Op hoofdlijnen is het binnen het bestemmingsvlak 'woongebied' 

mogelijk een vrijstaande woning te realiseren met een inhoud van 
maximaal ....... m³ inhoud en een goothoogte van maximaal 6 

meter en een bouwhoogte van maximaal 11 meter. 




Daarnaast kan er een bijgebouw gerealiseerd worden met een 
oppervlakte van maximaal 100 m² met een goothoogte van 

maximaal 3 meter en een bouwhoogte van maximaal 5 meter. De 
gemeente Breda is voornemens om een bestemmingsplan 

inprocedure te brengen in welk plan de maximale inhoud van de 
woning vergroot wordt van 750 m³ naar 1000 m³. 




Voor de binnenplanse mogelijkheden om van het bestemmingsplan 

af te wijken verwijzen we u graag naar de 
bestemmingsplanvoorschriften.




De volledige bestemmingsplanvoorschriften kunt u nalezen op 

www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0758.BP2015223001-0403)



KADASTER

5.



PLATTEGROND

6.6.



INFORMATIE

Van Hoven & Oomen betracht bij de samenstelling van haar 
brochures de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch bestaat de 

mogelijkheid dat bepaalde informatie in de brochure niet correct of 
volledig is. 




Van Hoven & Oomen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die 

zou kunnen ontstaan door het gebruik van gegevens van de 
brochure en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als 

gevolg van het gebruik van deze gegevens. 




Voor nadere informatie over dit object kunt u contact opnemen met: 

mevrouw Mascha van Zijl | 06 18 34 52 09 | mz@vhno.nl
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