
Bouwkavel met 
mogelijkheden!
KLEPEL 9 - 9A, GELDERMALSEN



De makelaar
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 

Flexibel en goed bereikbaar!


Onze makelaars zijn flexibel en 

goed bereikbaar, waardoor je 
altijd snel terecht kunt, ook ‘s 
avonds en in het weekend.

Midden in het werkgebied! 

Je bent van harte welkom voor 
een kop koffie in onze 4 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam, 
Dalem-Gorinchem, Culemborg-
Geldermalsen & Papendrecht.

Alle kennis in huis! 

De kennis van een groot, 
hoogopgeleid team, 
waarbinnen iedere makelaar 
zijn eigen specialisme heeft. 

Ook kun je voor je hypotheek

en verzekeringen bij Van Ekeren 
terecht. 

Vrijblijvende waardecheck 

Heb je een eigen woning 

en ben je benieuwd naar 

de waarde? Wij komen 
kosteloos bij je langs.

0345-229300

Robbert Pennock
robbert@vanekerenkuiper.nl

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 

Meer weten over Van Ekeren Kuiper?

Bekijk onze website
Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram
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https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

Zie jij jezelf hier 

al wonen?

Objectgegevens

Vraagprijs € 700.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort

Type woning

Aantal kamers 0

Inhoud 0 m³

Perceeloppervlakte 1465 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

-

Bouwjaar

Ligging aan rustige weg, open ligging, landelijk 
gelegen



Omschrijving

Deze bouwkavel bestaat momenteel uit een woonhuis en twee schuren / loodsen. Op de kavel mogen 3 
levensloopbestendige woningen worden gebouwd, zie ook tekst hieronder.

De kavel is landelijk gelegen en ligt aan een rustige weg aan de oostkant van Geldermalsen te midden van vrijstaande 
woningen. Het perceel grenst tevens voor een deel aan een groenstrook.

Op het perceel staan een woonhuis, twee schuren / loodsen en een garage. Voorheen is hier een meubelbedrijf gevestigd 
geweest.




Vanuit de gemeente is het volgende aangegeven met betrekking tot de bestemming.

"Op grond van het Woningbouwprogramma gaat onze nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar woningen voor kleine 
huishoudens (ouderen), passend binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma. Hierbij dienen alle voorzieningen op de 
begane grond gesitueerd te zijn. Een eventuele verdieping dient ondergeschikt te zijn aan de ruimte en functies op de 
begane grond (concreet: dus geen 3 slaapkamers op de verdieping want dan is het 'gewoon' een eengezinswoning). Met 
een dergelijke woning worden overeenkomstig ons Woningbouwprogramma ouderen bediend die kleiner willen wonen.

Wij wijzen u er op dat andersoortige woningen niet passen in het Woningbouwprogramma. Hieraan zal dan ook geen 
medewerking worden verleend."













Het College zal nog een formeel besluit moeten nemen over de bestemmingswijziging.




De kavel maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Geldermalsen - woongebied 2011 met nu nog de bestemming 
"Wonen - Dorpsbebouwing beeldbepalend 1".

Verder geeft het bestemmingsplan aan dat er op een bepaald deel van het perceel "Gebiedsaanduiding wro-zone - 
wijzigingsgebied 2" rust en op een deel "Gebiedsaanduiding wro-zone - wijzigingsgebied 2".

De aanduiding "specifieke aanduiding voor bedrijf-meubelbedrijf” zal bij de herbestemming worden verwijderd, waardoor 
een bedrijfsbestemming ter plaatse niet meer mogelijk is.




Meer informatie kan worden verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of kan worden opgevraagd bij de 
gemeente West Betuwe of ons kantoor.















Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!

www.vanekerenkuiper.nl/aanbod


Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



Stappenplan

Een woning kopen doe je niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen jou de 5 stappen naar jouw droomwoning.

Enthousiast geworden? 
Dan is het tijd om
door te pakken!



Het geld regelen
voor jouw

Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl

droomhuis
doe je niet alleen.

Interesse in de woning? 
Neem contact op met 

één van onze kantoren.

Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a 

Dalem



0183 672 992

Het Hof 1

Culemborg



0345 22 93 00

vanekerenkuiper.nl

De Wederik 2

Papendrecht



078 615 99 60

http://www.vanekerenkuiper.nl

