EXCLUSIEF WONEN
IN PAPENDRECHT

www.woneninlandvanmatena.nl

2

LAND VAN MATENA

DANK
VOOR UW
KOMST!
Land van Matena; de wijk waar rust, ruimte en natuur centraal
staan. Een exclusieve woonwijk in het hogere segment. De gemeente
Papendrecht heeft de grove contouren van het woongebied samen
met de stedenbouwkundige bepaald. Hoe de wijk eruit komt te zien,
stemmen we graag met u af.

INHOUDSOPGAVE
Stappenplan
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Stedenbouwkundige modellen
In deze brochure vindt u meer informatie over de stappen die wij nemen
voordat we starten met de bouw van deze prachtige wijk. Tevens kunt u alle
informatie teruglezen over de drie modellen die de stedenbouwkundige
tijdens de informatie-bijeenkomst op 5 november heeft gepresenteerd.
Vul het woonwensenonderzoek in
De officiele voorinschrijving start op maandag 7 november
aanstaande 10:00 uur op de website
www.woneninlandvanmatena.nl/voorinschrijven
Onderdeel van de voorinschrijving is een woonwensenonderzoek. Hierin kunt
u uw woonvoorkeuren kenbaar maken. Op basis van uw woonvoorkeuren
wordt het stedenbouwkundig plan door de gemeente opgesteld.
Voorinschrijven is van belang, want u krijgt dan een rangnummer dat later
bepalend is voor de volgorde waarin u in aanmerking komt voor een kavel of
woning in het woongebied.
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LAND VAN MATENA
Indicatie
planning

november
2016

Voorinschrijving
en
woonwensenonderzoek

Koop en
levering

Ontwerp
en realisatie

vanaf
november
2016

april 2017

Verstrekking
rangnummer op
volgorde van
voorinschrijving*

3 steden
bouwkundige
verkavelings
modellen

vanaf
mei 2017

Inschrijving
voor kavel
1e fase

vanaf
juni 2017

Toewijzing kavel
op volgorde
rangnummer

Stedenbouwkundig
plan en fasering

Vergunningen
en goed
keuringen

* de voorinschrijving start op maandag 7 november om 10:00 uur. Aan kandidaten die zich
binnen 48 uur na deze start voorinschrijven, wordt op basis van loting onder toezicht van
een notaris een opvolgend rangnummer verstrekt door de gemeente. Aan kandidaten die
zich daarna voorinschrijven worden rangnummers verstrekt op volgorde van binnenkomst
van hun voorinschrijving. Meer informatie? Lees de voorwaarden voor de voorinschrijving.
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vanaf
juli 2017

vanaf
september
2018

vanaf
augustus
2017

Optieover
eenkomst
kavel in
1e fase

Koopovereenkomst
na goedkeuring
definitief ontwerp

Levering
kavel

Aanbesteding

Start
ontwerp
proces

START
BOUW!

Aanvraag
omgevings
vergunning

Beoordeling
ontwerp door
kwaliteitsteam
(per fase)

Behandeling,
verlening en
bewaartermijn
omgevingsvergunning
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STAPPENPLAN

TOELICHTING
BIJ STAPPENPLAN
De gemeente heeft de afgelopen periode door het stedenbouwkundig
bureau Wissing drie stedenbouwkundige modellen laten uitwerken
om van het woongebied van Land van Matena een bijzondere,
exclusieve woonwijk te kunnen maken. Wij zijn zeer benieuwd welk
model het best bij de belangstellenden voor het woongebied in de
smaak valt.

Alle kandidaten die belangstelling voor het woongebied
hebben getoond, kunnen zich vanaf 7 november
2016 via de knop ‘voorinschrijven’ op de website
www.woneninlandvanmatena.nl online voor het woon
gebied voorinschrijven. In het kader van deze
voorinschrijving vraagt de gemeente u uitgebreid naar
uw woonvoorkeuren. Bij de keuze uit de drie modellen en
bij de verdere invulling van het model dat het best bij de
toekomstige bewoners van het woongebied in de smaak
valt, wil de gemeente zo goed mogelijk bij de opgegeven
woonvoorkeuren trachten aan te sluiten.

Als u zich als één huishouden wilt voorinschrijven, kiest u
voor een individuele voorinschrijving. Hebt u belangstelling
voor een tweekapper, een rijwoning of een hoekwoning,
dan bestaat die mogelijkheid eveneens. U kunt dan
echter ook kiezen voor een voorinschrijving als groep
(meerdere huishoudens in uw groep krijgen dan samen
één rangnummer). Als later kavels voor tweekappers,
rijwoningen of hoekwoningen in het gebied worden
uitgegeven, kan uw groep aangeven welke naast elkaar
gelegen kavels zij wenst. Een voorinschrijving als groep
heeft dus als voordeel dat u vooraf uw directe buren kunt
uitkiezen.

Het is belangrijk dat u aan de voorinschrijving deelneemt.
U ontvangt namelijk op volgorde van binnenkomst van uw
voorinschrijving een rangnummer van de gemeente dat
later bepalend is voor de volgorde waarin de kavels worden
toegewezen die (gefaseerd) in het woongebied worden
uitgegeven. Meer informatie vindt u in de voorwaarden voor de
voorinschrijving (zie deze brochure).
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LEES DE
VOORWAARDEN

De ‘voorwaarden voor de voorinschrijving’ bevatten
meer informatie over de inrichting van het komende
proces. U vindt deze voorwaarden op www.wonenin
landvanmatena.nl onder de knop ‘marktverkenning’ op het voorinschrijvingsformulier dat vanaf
7 november online wordt gezet. Lees deze voorwaarden s.v.p. goed door!

Op basis van de uitkomsten van het woonwensenonderzoek,
wordt het stedenbouwkundig voorkeursmodel uitgewerkt
tot een definitief stedenbouwkundig plan. Ook is dan
duidelijk waar in het gebied met de uitgifte van de eerste
serie kavels wordt gestart. Alle kandidaten die aan de
voorinschrijving hebben deelgenomen kunnen zich vanaf
het voorjaar van 2017 voor deze 1e serie kavels inschrijven.
De kavels worden dan op volgorde van rangnummer aan
de betrokken inschrijvers toegewezen. Wie een kavel krijgt
toegewezen, sluit kort daarna een optieovereenkomst met
de gemeente. Als inschrijver moet u de gemeente dan wel
kunnen aantonen dat u over voldoende budget beschikt om
de kavel te kopen en daarop uw huis te laten bouwen.
Rond de zomer van 2017 kan dan worden gestart met het
ontwerpproces.
Als optant kunt u -ongeacht uw overige woonvoorkeurenkiezen uit drie werkwijzen:
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1. U koopt een kavel en u laat uw woning op maat
ontwerpen door uw eigen architect. Daarna laat u uw
woning bouwen door een aannemer die u zelf selecteert
(veel keuzevrijheid, hoge eigen tijdbesteding).
2. U koopt een kavel en u kiest een standaard ontwerp
uit een catalogus van een bouwbedrijf. Dit bouwbedrijf
realiseert het door u geselecteerde ontwerp (gemiddelde
keuzevrijheid, gemiddelde eigen tijdbesteding).
3. U koopt een kant-en-klare woning met te selecteren
opties (bijvoorbeeld dakkapel). De ontwikkelaar reali
seert de woning op de kavel (weinig keuzevrijheid, lage
eigen tijdbesteding).
Met de bouw van de eerste woningen kan naar verwachting
vanaf september 2018 worden gestart. Tegen die tijd
kunnen de eerste kavels naar verwachting bouwrijp
worden geleverd.
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MODEL DORP
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MODEL EILANDEN

Pagina 26

MODEL
DORP
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MODEL DORP

IN MODEL DORP
STAAT DE DORPSE SFEER CENTRAAL.

Gebogen straten verbinden de ver
schillende pleintjes en plantsoentjes
met elkaar. U woont er aan intieme
woonstraten met een rustig karakter,
of aan een pleintje of plantsoentje
waar u uw buurtgenoten ontmoet en de
kinderen spelen. De woningen zijn op een
informele manier geordend.
Model Dorp kenmerkt zich door klein
schaligheid en afwisseling. Woningen
staan soms dicht op de straat, en andere
woningen hebben juist een grote voortuin.
Model Dorp heeft één meanderende
hoofdstraat. De woonstraten die op
de hoofdstraat uitkomen zijn rustig en
worden ingericht als erven, waarbij de
weg ook tegelijk stoep is. Doordat de auto
op de eigen oprit geparkeerd wordt, staan
er weinig auto’s op straat. Dit draagt bij
aan de sfeer van een gemoedelijk dorp
met rustige woonstraten.

11

12

MODEL DORP

IMPRESSIE
NOORDELIJK DEEL
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MODEL DORP

IMPRESSIE
ZUIDELIJK DEEL
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MODEL DORP

MODEL DORP
ZONES

zone middelduur
zone duurder
zone topsegment
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ZONE
MIDDELDUUR

ZONE
DUURDER

ZONE
TOPSEGMENT

MOGELIJKE WONINGTYPES
Rijwoning
Maximaal 4 woningen
Twee-onder-één-kapwoning
Basis
Twee-onder-één-kapwoning
Ruim

MOGELIJKE WONINGTYPES
Rijwoning hoog
Aaneengebouwd,
minimaal 12 m hoog
Rijwoning breed
Aaneengebouwd,
minimaal 9 m hoog

MOGELIJKE WONINGTYPES

Vrijstaande woning
Basis

Twee-onder-één-kapwoning
Ruim

Vrijstaande woning
Ruim

Vrijstaande woning
Ruim

Vrijstaande woning
Extra ruim

Vrijstaande woning
Extra ruim

Vrijstaande woning
Breed

Vrijstaande woning
Breed
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MODEL
LANEN
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MODEL LANEN

IN MODEL LANEN
WOONT U AAN STATIGE GROENE LANEN.

In Model Lanen woont u aan statige
groene lanen. De lanen zijn lange
gebogen straten met groene bermen
en bomen waaraan de woningen staan.
Niet alleen de groene bermen en bomen
zorgen voor een groen beeld, maar ook
de groene hagen die door de hele wijk de
erfafscheidingen vormen.
In het noordelijk deel ligt de brink centraal.
Deze centrale plek voor de buurt bestaat
uit een grasveld, dat omzoomd wordt
door bomen. Hier is ruimte voor spelen.
In het zuidelijk deel woont u niet alleen
aan een statige laan, maar ook aan het
water. Daar grenzen de achtertuinen van
de woningen aan het water. De woningen
hebben statige gevels en geven de
lanen extra allure. De combinatie van
groene bermen met bomen, hagen en
de statige woningen zijn de belangrijkste
ingrediënten voor de sfeer in dit model.
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MODEL LANEN

IMPRESSIE
NOORDELIJK DEEL
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MODEL LANEN

IMPRESSIE
CENTRAAL DEEL
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MODEL LANEN

MODEL LANEN
ZONES
zone middelduur
zone duurder
zone exclusief
zone topsegment

ZONE
MIDDELDUUR
MOGELIJKE WONINGTYPES
Rijwoning hoog
Aaneengebouwd,
minimaal 12 m hoog
Rijwoning breed
Aaneengebouwd,
minimaal 9 m hoog
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ZONE
DUURDER

ZONE
EXCLUSIEF

ZONE
TOPSEGMENT

MOGELIJKE WONINGTYPES

MOGELIJKE WONINGTYPES

MOGELIJKE WONINGTYPES
Rijwoning
Maximaal 4 woningen
Twee-onder-één-kapwoning
Basis
Twee-onder-één-kapwoning
Ruim

Twee-onder-één-kapwoning
Ruim

Twee-onder-één-kapwoning
Ruim

Vrijstaande woning
Basis

Vrijstaande woning
Ruim

Vrijstaande woning
Ruim

Vrijstaande woning
Ruim

Vrijstaande woning
Extra ruim

Vrijstaande woning
Extra ruim

Vrijstaande woning
Breed

Vrijstaande woning
Breed

Vrijstaande woning
Breed
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MODEL
EILANDEN
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MODEL EILANDEN

IN MODEL EILANDEN
WOONT U IN EEN WATERRIJKE BUURT.

In het zuidelijk deel woont u op een eiland
in een informele en ontspannen setting.
Het water, maar ook de groene oevers en
de natuurlijke inrichting bepalen de sfeer
in de wijk.
In het zuidelijk deel liggen twee woon
eilanden, die met bruggen onderling en
met het noordelijk deel van de wijk zijn
verbonden. In het noordelijk deel ligt
een groen parkje, dat op een natuurlijke
manier is ingericht, centraal. Hier is
ook ruimte om te spelen. De combinatie
van water, een natuurlijk inrichting
en afwisselende woningen langs
straten en groen zijn de belangrijkste
karakteristieken van dit model.

27

28

MODEL EILANDEN

IMPRESSIE
NOORDELIJK DEEL
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MODEL EILANDEN

IMPRESSIE
ZUIDELIJK DEEL
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MODEL EILANDEN

MODEL
EILANDEN
ZONES

zone middelduur
zone duurder
zone exclusief
zone topsegment
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ZONE
MIDDELDUUR

ZONE
DUURDER

ZONE
EXCLUSIEF
MOGELIJKE WONINGTYPES
Twee-onder-één-kapwoning
Ruim
Vrijstaande woning
Ruim
Vrijstaande woning
Extra ruim

MOGELIJKE WONINGTYPES
Rijwoning
Maximaal 4 woningen
Twee-onder-één-kapwoning
Basis

MOGELIJKE WONINGTYPES
Rijwoning hoog
Aaneengebouwd,
minimaal 12 m hoog
Rijwoning breed
Aaneengebouwd,
minimaal 9 m hoog

Twee-onder-één-kapwoning
Ruim

ZONE
TOPSEGMENT
MOGELIJKE WONINGTYPES

Vrijstaande woning
Basis

Twee-onder-één-kapwoning
Ruim

Vrijstaande woning
Ruim

Vrijstaande woning
Ruim

Vrijstaande woning
Breed

Vrijstaande woning
Extra ruim
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WOONMILIEUS
Hoe ziet u uw directe woonomgeving het liefst? Wilt u wonen aan een hofje, of
juist het liefst met vrij uitzicht? Binnen de drie modellen is het mogelijk om
uw woning op verschillende wijzen te situeren ten opzichte van het openbaar
gebied. Bekijk op de volgende bladzijdes de mogelijkheden.
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WOONMILIEUS

WONEN AAN
EEN PLANTSOEN

Op verschillende plekken in de modellen
liggen groene plantsoenen waaraan
gewoond wordt. Wonen aan een plant
soen betekent dat u midden in de wijk
woont met uitzicht over een mooie
plek voor de deur. De plantsoenen zijn
de ontmoetingsplekken in de buurt.
Ze fungeren als herkenningspunten en
als speelplekken voor kinderen. Per
model verschilt de afmeting en karakter
van de plantsoenen.
Om een afwisselend beeld te bewerk
stelligen en om van de plantsoenen
charmante plekken te maken worden
er langs de plantsoenen, bijvoorbeeld
in zichtassen en op hoeken extra eisen
gesteld aan de vormgeving van de
woningen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de positionering van de woning, een
accent in het volume, of gevelindeling.

35

WOONMILIEUS

WONEN AAN
DE ENTREE

Aan de entree aan de noordkant van Land
van Matena liggen bijzondere kavels
voor brede en hoge rijwoningen. Het idee
is om hier hoge woningen in de breedte
te realiseren, met een kleinere diepte.
Deze plek biedt veel mogelijkheden voor
een woning met praktijk of kantoor aan
huis.
Deze woningen liggen het dichtst op de
A15. Tussen de A15 en deze woningen ligt
een natuurgebied en een bedrijventerrein.
De woningen worden zo vorm gegeven
(aaneengesloten en hoog) dat ze en
een grote woonkwaliteit hebben. Ze zijn
gericht op de rustige, geluidsluwe en
zonnige achterzijde.
Parkeren bij deze woningen gebeurt op
straat. Hiervoor zijn aan de overzijde van
de straat parkeervakken opgenomen.
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WONEN AAN
HET WATER

Aan de randen van de wijk, maar ook
door de wijk heen lopen een aantal
waterlopen. Wonen aan het water
betekent dat de achtertuin grenst aan
het water. Door het water is de afstand
tot de achterburen wat groter. De
breedte van het water verschilt, en is
afhankelijk van de plek in de wijk en het
model.
Aan het water kunt u in uw tuin een
vlonder of terras maken om zo extra van
het water te genieten. Aan de vormgeving
daarvan en aan de waterkant zelf kunnen
eisen worden gesteld, om ervoor te
zorgen dat het waterstelsel goed blijft
functioneren. Denk hierbij aan regels
met betrekking tot de beschoeiing en het
uitsteken van vlonders boven het water.
Het water is geen onderdeel van een
groter bevaarbaar netwerk.
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WOONMILIEUS

WONEN AAN
EEN HOFJE

In een hofje woont u op een rustige,
intieme plek. Samen met enkele buren
woont u aan een gemeenschappelijk erf.
In een hofje komt maar weinig verkeer.
De hofjes worden ingericht als erven,
waarbij de weg ook de stoep is. Parkeren
gebeurt zo veel mogelijk op eigen erf,
zodat het hofje zelf zoveel mogelijk vrij
is van geparkeerde auto’s. Hierdoor is er
ruimte voor enkele bomen.
Om van de hofjes charmante plekken te
maken kunnen er aan de woningen in
de hofjes extra eisen worden gesteld.
Zo kunnen er bijvoorbeeld voor een
samenhangend beeld extra eisen gesteld
aan de vormgeving van de woningen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de positionering
van de woning, een accent in het volume,
of gevelindeling.
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WONEN
MET UITZICHT

In het woonmilieu wonen met uitzicht
heeft u geen directe overburen, maar
heeft u bijvoorbeeld vrij uitzicht over
de Tiendzone aan de west- en zuidrand
van de wijk. Of u woont tegenover een
waterpartij midden in de wijk.
U woont aan een straat waar ruimte is
voor verschillende typen woningen. Er is
ruimte voor vrijstaande woningen, tweeonder-één-kapwoningen en korte blokjes
rijwoningen. De rooilijn verspringt, de
voortuinen zijn verschillend van diepte.
Op enkele plekken, zoals op hoeken
worden extra eisen aan het uiterlijk
van de woningen gesteld. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de positionering van
de woning, een accent in het volume, of
gevelindeling.
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WOONMILIEUS

WONEN IN
EEN STRAAT / LAAN

In een straat / laan woont u aan een
rustige doorlopende woonstraat / laan.
In de straten / lanen wordt een aan
trekkelijk woonmilieu gecreëerd. In de
straten / lanen is ruimte voor bomen
en groenstroken. De auto wordt zoveel
mogelijk op eigen erf geparkeerd, zodat
de straten en lanen zoveel mogelijk vrij
zijn van geparkeerde auto’s.
De straten / lanen zijn afwisselend. Langs
de straten / lanen staan verschillende
woningen. Er is ruimte voor vrijstaande
woningen, twee-onder-één-kapwoningen
als korte blokjes rijwoningen. De rooilijn
verspringt, de voortuinen zijn verschillend
van diepte.
Op enkele plekken, zoals bijvoorbeeld in
zichtlijnen worden er extra eisen aan het
uiterlijk van de woningen gesteld. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de positionering
van de woning, een accent in het volume,
of gevelindeling.
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KAVELPASPOORTEN
In alle drie de modellen is een grote diversiteit aan
woningtypes mogelijk. Op de volgende bladzijdes kunt u
de woningtypes bestuderen. Meestal zijn hier de minimale
afmetingen vermeld. Zoekt u een grotere kavel of een
grotere woning? Dat kan!
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KAVELPASPOORTEN

RIJWONING HOOG
AANEENGEBOUWD, MIN. 12 M HOOG
Kaveldiepte

gemiddeld 22,5 meter

Kavelbreedte

5,4 meter tot 10 meter

Rooilijn

rooilijn verspringt, voortuin is minimaal 3 m diep, maximaal 5 meter

In Land van Matena is aan de noordwestrand een bijzonder woningtype voorzien,
de brede hoge rijwoning. De rijwoningen
dienen op 7 meter uit de voorerfgrens
over de hele kavelbreedte een hoogte
te hebben van minimaal 12 meter en
maximaal 13 meter. De goothoogte
is maximaal 11 meter. Door de voor
geschreven minimale hoogte zijn er
volop mogelijkheden voor een bijzondere
indeling, werken aan huis, of extra ruimte
voor uw hobby.

Breedte woning 5,4 meter tot 10 meter
Diepte woning

tussen 6 - 9 meter

Hoogte woning

minimaal 12 m, max 13 meter

Parkeren

op straat

Er zijn verschillende breedtes van de
rijwoningen mogelijk. De rijwoning is
minimaal 5,4 meter breed en maximaal
10 meter.

min

. 12

6-9
5,4

-10

m

3-5

m
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RIJWONING BREED
AANEENGEBOUWD, MIN. 9 M HOOG
Kaveldiepte

gemiddeld 22,5 meter

Kavelbreedte

6,6 meter tot 10 meter

Rooilijn

rooilijn verspringt, voortuin is minimaal 3 m diep, maximaal 5 meter

Breedte woning 6,6 meter tot 10 meter
Diepte woning

tussen 6 - 9 meter

Hoogte woning

minimaal 9 m, max 13 meter

Parkeren

op straat

In Land van Matena is aan de noordrand
een bijzonder woningtype voorzien, de
brede hoge rijwoning. De rijwoningen
dienen op 7 meter uit de voorerfgrens over
de hele kavelbreedte een hoogte te hebben
van minimaal 9 meter en maximaal 13
meter. De goothoogte is maximaal 11
meter. Hier zijn volop mogelijkheden voor
een bijzondere indeling, werken aan huis,
of extra hoge verdiepingen.
Er zijn verschillende breedtes van de
rijwoningen mogelijk. De rijwoning is
minimaal 6,6 meter breed en maximaal
10 meter.

min

.9m

66,6

-10

m

3-5

m
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9m

KAVELPASPOORTEN

RIJWONING GESCHAKELD
MAXIMAAL 4 PER RIJ
Kaveldiepte

gemiddeld 27,5 meter

Kavelbreedte

6 meter tot 7,2 meter

Rooilijn

rooilijn verspringt, voortuin is minimaal 3 m diep, maximaal 5 meter

In het noordelijk deel van Land van
Matena is ruimte voor enkele rijwoningen
in korte rijen. De rijen bevatten maximaal
4 woningen.

Breedte woning 6 meter tot 7,2 meter
Diepte woning

maximaal 13 meter

Hoogte woning

maximaal 3 lagen (incl. kap)

Parkeren

op straat

Er zijn verschillende breedtes van de
rijwoningen mogelijk. De rijwoning is
minimaal 6 meter breed en maximaal
7,2 meter. De woningen zijn maximaal 3
lagen hoog, inclusief kap.

6-7

ma

,2 m

x. 1

3-5

m
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3m

RIJWONING HOEK
MAXIMAAL 4 PER RIJ
Kaveldiepte

gemiddeld 27,5 meter

Kavelbreedte

minimaal 8 meter, zijtuin is minimaal 2 m breed

Rooilijn

rooilijn verspringt, voortuin is minimaal 3 m diep, maximaal 5 meter

Breedte woning 6 meter tot 7,2 meter
Diepte woning

maximaal 13 meter

Hoogte woning

maximaal 3 lagen (incl. kap)

Parkeren

op straat, mogelijkheid voor garage en oprijlaan

In het noordelijk deel van Land van
Matena is ruimte voor enkele rijwoningen
in korte rijen. De rijen bevatten maximaal
4 woningen. De hoekwoningen hebben
een zijtuin van minimaal 2 meter breed.
Het is mogelijk om te kiezen voor een
extra brede zijtuin, waardoor er een
garage op eigen terrein kan worden
gerealiseerd.
Er zijn verschillende breedtes van de
rijwoningen mogelijk. De rijwoning is
minimaal 6 meter breed en maximaal
7,2 meter. De woningen zijn maximaal 3
lagen hoog, inclusief kap.

6-7
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,2 m
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KAVELPASPOORTEN

TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING
BASIS
Kaveldiepte

gemiddeld 27,5 meter

Kavelbreedte

minimaal 10,5 meter, waarvan 1 meter vrij (zijtuin) aan één zijde

Rooilijn

rooilijn verspringt, voortuin is minimaal 3 m diep, maximaal 5 meter

Breedte woning minimaal 6 tot 7,2 meter
Diepte woning

maximaal 13 meter

Hoogte woning

maximaal 3 lagen (incl. kap)

Parkeren

2 parkeerplaatsen op eigen erf

In het noodelijk deel van Land van
Matena is ruimte voor twee-onder-éénkapwoningen. De twee-onder-één-kap
woning staat aan één zijde minimaal
1 meter vrij. Op hoekkavels met wegen
of water is het niet toegestaan om een
garage aan de straat of waterzijde te
maken.
Er zijn verschillende breedtes tweeonder-één-kapwoningen mogelijk, vanaf
6 meter breed. De woningen zijn maxi
maal 3 lagen hoog, inclusief kap.

ma

x. 1

min

. 10

,5 m

3-5

3m

m
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TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING
RUIM
Kaveldiepte

gemiddeld 27,5 meter en 30 meter in het zuidelijk deel

Kavelbreedte

minimaal 12 meter, waarvan 2,5 meter vrij (zijtuin) aan één zijde

Rooilijn

rooilijn verspringt, voortuin is minimaal 3 m diep, maximaal 5 meter

Breedte woning minimaal 6 meter
Diepte woning

maximaal 13 meter

Hoogte woning

maximaal 3 lagen (incl. kap)

Parkeren

2 parkeerplaatsen op eigen erf, bij voorkeur naast elkaar

In zowel het noordelijk deel als het zuide
lijk deel van Land van Matena is ruimte
voor twee-onder-één-kapwoningen. De
twee-onder-één-kapwoningen staan op
ruime kavels, waarbij er naast de garage
een ruimte van minimaal 2,5 meter tot
de erfgrens vrij van bebouwing wordt
gehouden. Dit bewerkstelligt het beeld
van wonen op royale kavels. Op hoekkavels
met wegen of water is het niet toegestaan
om een garage aan de straat of waterzijde
te maken.
Er zijn verschillende breedtes tweeonder-één-kapwoningen mogelijk, vanaf 6
meter breed. De woningen zijn maximaal 3
lagen hoog, inclusief kap

ma

x. 1

min
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m
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m
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KAVELPASPOORTEN

VRIJSTAANDE WONING
BASIS
Kaveldiepte

gemiddeld 27,5 meter

Kavelbreedte

minimaal 13,5 meter, minimaal 2 meter zijtuin aan beide zijden

Rooilijn

rooilijn verspringt, voortuin is minimaal 3 m diep, maximaal 5 meter

Breedte woning minimaal 6 meter, maximaal 60 % van de kavelbreedte
Diepte woning

maximaal 13 meter

Hoogte woning

maximaal 3 lagen (incl. kap)

Parkeren

2 parkeerplaatsen op eigen erf, naast elkaar

In het noordelijk deel van Land van Matena
is ruimte voor vrijstaande woningen op
basis kavels. De vrijstaande woningen
staan op kavels, waarbij de woning op
minimaal 2 meter van de zijdelingse
erfgrens staat, en de garage op minimaal
2 van de erfgrens staat. Dit bewerkstelligt
het beeld van een vrijstaande woning.
Op hoekkavels met wegen of water is het
niet toegestaan om een garage aan de
straat of waterzijde te maken. Daar dient
de garage aan de andere zijde van de
woning te staan.
Er zijn verschillende breedtes woningen
mogelijk, vanaf 6 meter breed. De
woningen zijn maximaal 3 lagen hoog,
inclusief kap.
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x. 1
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m
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VRIJSTAANDE WONING
RUIM
Kaveldiepte

gemiddeld 27,5 meter en 30 meter in het zuidelijk deel

Kavelbreedte

minimaal 16,5 meter, de woning staat minimaal 4 meter
uit de zijdelingse erfgrens

Rooilijn

rooilijn verspringt, de voortuin is 3 tot 5 meter diep

Breedte woning minimaal 6 meter, maximaal 60 % van de kavelbreedte
Diepte woning

maximaal 15 meter

Hoogte woning

maximaal 3 lagen (incl. kap)

Parkeren

2 parkeerplaatsen op eigen erf, naast elkaar

In zowel het noordelijk deel als het
zuidelijk deel van Land van Matena is
ruimte voor vrijstaande woningen op
ruime kavels. De vrijstaande woningen
staan op kavels, waarbij de woning op
minimaal 4 meter van de zijdelingse
erfgrens staat, en de garage op minimaal
2 van de erfgrens staat. Dit bewerkstelligt
het beeld van een vrijstaande woning.
Op hoekkavels met wegen of water is het
niet toegestaan om een garage aan de
straat of waterzijde te maken. Daar dient
de garage aan de andere zijde van de
woning te staan.
Er zijn verschillende breedtes woningen
mogelijk, vanaf 6 meter breed tot
maximaal 60 % van de kavelbreedte.
De woningen zijn maximaal 3 lagen hoog,
inclusief kap.
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KAVELPASPOORTEN

VRIJSTAANDE WONING
EXTRA RUIM
Kaveldiepte

gemiddeld 30 meter in het zuidelijk deel

Kavelbreedte

minimaal 20 meter, het hoofdgebouw staat minimaal 4 meter uit de
zijdelingse erfgrens

Breedte woning

r ooilijn verspringt, de voortuin is 3 tot 5 meter diep
 inimaal 6,6 meter, maximaal 60 % van de kavelbreedte
m

Diepte woning

maximaal 15 meter

Hoogte woning

maximaal 3 lagen (incl. kap)

Parkeren

2 parkeerplaatsen op eigen erf, naast elkaar

Rooilijn

In het zuidelijk deel van Land van
Matena liggen zijn extra ruime kavels
met vrijstaande woningen mogelijk De
vrijstaande woningen staan op ruime
kavels, waarbij de woning op minimaal
4 meter van de zijdelingse erfgrens
staat, en de garage op minimaal 2 van
de erfgrens staat. Dit bewerkstelligt het
beeld van een vrijstaande woning. Op
hoekkavels met wegen of water is het
niet toegestaan om een garage aan de
straat of waterzijde te maken. Daar dient
de garage aan de andere zijde van de
woning te staan.
Er zijn verschillende breedtes woningen
mogelijk, vanaf 6,6 meter breed tot
maximaal 60 % van de kavelbreedte. De
woningen zijn maximaal 3 lagen hoog,
inclusief kap.
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VRIJSTAANDE WONING
BREED
Kaveldiepte

circa 20 meter

Kavelbreedte

minimaal 25 meter, het hoofdgebouw
staat minimaal 4 meter uit de zijdelingse erfgrens

Rooilijn

rooilijn verspringt, voortuin is minimaal 3 m diep, maximaal 5 meter

Breedte woning maximaal 60 % van de kavelbreedte
Diepte woning

maximaal 12 meter

Hoogte woning

maximaal 3 lagen (incl. kap)

Parkeren

2 parkeerplaatsen op eigen erf, bij voorkeur naast elkaar

In Land van Matena zijn een aantal kavels
breder dan diep. Dit zijn bij uitstek kavels
voor woningen die in de breedte
georiënteerd zijn. Het gaat om brede
kavels van minimaal 25 meter breed.
De woning mag maximaal 60 % van
de kavelbreedte breed zijn, waarbij de
woning op minimaal 4 meter van de
zijdelingse erfgrens staat, en de garage
op minimaal 2 van de erfgrens staat.
De woningen zijn maximaal 3 lagen hoog,
inclusief kap.

min
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m
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m
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VOORWAARDEN VOORINSCHRIJVING
WOONGEBIED LAND VAN MATENA
Voorinschrijvingstermijn
1. De voorinschrijving voor het woongebied
van Land van Matena start op maandag
7 november 2016 om 10:00 uur ‘s morgens
en sluit nadat alle kavels en/of woningen in
het woongebied van Land van Matena aan
de eerste generatie eindgebruikers zijn
geleverd. Voorinschrijvingen die niet via
het daarvoor bestemde voorinschrijvings
formulier op de website www.woneninland
vanmatena.nl zijn gedaan, worden door de
gemeente ongeldig verklaard en uitgesloten van deelname. Bij het invullen van het
voorinschrijvingsformulier dient u tevens
uw woonvoorkeuren op te geven. Alleen
een volledig ingevuld voorinschrijvings
formulier wordt geaccepteerd.
2. W
 anneer u een voorinschrijving wilt in
dienen en daarbij de assistentie van een
medewerker van de gemeente Papen
drecht wenst, kunt u hiervoor via het
telefoonnummer van mevrouw Prins,
dat op het voorinschrijvingsformulier
op www.woneninlandvanmatena.nl staat
vermeld, een afspraak op het gemeente
huis maken. Een medewerker van de
gemeente vult tijdens deze afspraak samen
met u het voorinschrijvingsformulier in.

Aard van de voorinschrijving
3. E
 r worden twee soorten voorinschrijvingen
onderscheiden, te weten:
a. individuele voorinschrijving: de voorinschrijving is bedoeld voor het realiseren of
kopen van één woning in het woongebied.
b. v oorinschrijving als groep: de voorinschrijving is bedoeld voor het samen in
eigen beheer realiseren van twee of meer
woningen op door de gemeente uit te
geven aan elkaar grenzende bouwkavels in
het woongebied.
4. W
 anneer u in de toekomst in aanmerking
wilt komen voor het bouwen van een vrijstaande woning op een bouwkavel of als u
een ‘kant-en-klare woning’ van een bouwbedrijf of ontwikkelaar wilt kopen in het
woongebied, bent u aangewezen op een
individuele voorinschrijving. Een voorinschrijving als groep staat alleen open voor
kandidaten die samen (in eigen beheer)
meerdere (half)geschakelde woningen
op direct aan elkaar grenzende bouwkavels in het woongebied willen realiseren
(rijwoningen, hoekwoningen en/of twee
kappers).
5. W
 anneer u in de toekomst in eigen beheer
een (half)geschakelde woning (dat wil zeggen: een rijwoning, een hoekwoning of de
helft van een tweekapper) wilt realiseren
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in het woongebied, kunt u kiezen tussen
een individuele voorinschrijving of een
voorinschrijving als groep.
6. Bij een voorinschrijving als groep dienen
alle leden van de groep (de afzonderlijke
huishoudens) het voorinschrijvingsformulier op www.woneninlandvanmatena.nl
volledig in te vullen en te versturen.
7. Bij een voorinschrijving als groep treedt
één van de betrokken huishoudens op
als voorinschrijver. Deze voorinschrijver
verzendt als eerste het ingevulde voorinschrijvingsformulier en geeft daarop de naam van de groep aan en uit
hoeveel huishoudens de groep bestaat.
De overige leden van de groep treden op
als “mede-voorinschrijver”. Zij verzenden
hun formulier nadat het formulier van de
voorinschrijver is verzonden en verwijzen
in hun voorinschrijving naar de voorinschrijving van de voorinschrijver.
8. Een voorinschrijving als groep wordt pas
geacht te zijn ontvangen door de gemeente
op het tijdstip dat het voorinschrijvings
formulier van de laatste mede-inschrijver
van de groep is binnengekomen.

Bevestiging voorinschrijving
9. Na ontvangst van het door u ingevulde
voorinschrijvingsformulier, krijgt u binnen
14 dagen een schriftelijke ontvangst
bevestiging van uw voorinschrijving van de
gemeente Papendrecht. In deze ontvangstbevestiging wordt aangegeven of u heeft
voldaan aan de voorinschrijvingsvoor
waarden. Een afwijzing wordt met redenen
omkleed. Tegen een afwijzing van uw voorinschrijving kunt u geen bezwaar maken.
U kunt in dat geval wel besluiten een
nieuwe voorinschrijving in te dienen die
alsnog aan de voorwaarden voldoet.
10. Een ontvangstbevestiging van een voorinschrijving als groep wordt alleen naar
de voorinschrijver gezonden die namens
de groep als contactpersoon optreedt
(dat wil zeggen: het huishouden in de
groep waarvan het voorinschrijvings
formulier als eerste is ontvangen door
de gemeente).
Doel van de inschrijving
11. M
 et het doen van een voorinschrijving
geeft u te kennen in aanmerking te
willen komen voor een nog nader te
bepalen (aantal) kavel(s) of woning(en)
in het woongebied van Land van Matena.
De voorinschrijving is vrijblijvend en verplicht u niet tot het kopen van een kavel

of woning. De bij voorinschrijving door
u opgegeven woonvoorkeuren zijn niet bindend. Voorafgaande aan uw uiteindelijke
inschrijving voor een specifieke kavel of woning kunt u uw woonvoorkeuren nog aanpassen. De aard van uw voorinschrijving is wel
bindend. Een voorinschrijving als groep kunt
u naderhand niet meer omzetten naar een
individuele voorinschrijving en vice versa.
12. De voorinschrijving verplicht de gemeente
Papendrecht niet tot verkoop van een kavel
of woning. Aan uw voorinschrijving kunt u
in dit verband geen rechten ontlenen.
Toewijzing rangnummers
13. Alle voorinschrijvers die een rechtmatige
voorinschrijving doen, krijgen op volgorde van binnenkomst van hun voorinschrijving een rangnummer toegewezen.
Op een later moment wordt, op volgorde
van rangnummer, door de voorinschrijvers een keuze voor één kavel of woning
in het woongebied van Land van Matena
gemaakt. De voorinschrijver met rangnummer 1 krijgt de eerste keuze, de
voorinschrijver met rangnummer 2 krijgt
de tweede keuze, enzovoort.
14. Aan een rechtmatige voorinschrijving als
groep wordt conform het bepaalde in het
vorige artikel eveneens één rangnummer
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toegekend. Dit rangnummer wordt bepaald op basis van het tijdstip waarop de
voorinschrijvingen van alle groepsleden
zijn binnengekomen (en dus niet op basis
van het tijdstip van binnenkomst van de
voorinschrijving van het eerste groepslid).
Wanneer een groep daartoe op grond van
het aan haar toegekende rangnummer
later in de gelegenheid wordt gesteld,
kan de groep in een keer twee of meer
aangrenzende kavels in het woongebied
van Land van Matema kiezen (één kavel
per aangesloten huishouden). De groep
bepaalt zelfstandig hoe deze kavels onderling over de bij de groep aangesloten
huishoudens worden verdeeld.
15. In afwijking van het bepaalde in de eerste
zin van artikel 13 wordt aan voorinschrijvingen die binnen 48 uur na de in artikel 1
bedoelde start van de voorinschrijving zijn
binnengekomen via loting een rangnummer toegewezen (en dus niet op volgorde
van binnenkomst). Deze loting heeft tot
doel om bij de start van de voorinschrijving de druk bij de voorinschrijvers op
een zo snel mogelijke voorinschrijving
te verlichten. De loting en de toewijzing
van rangnummers aan deze eerste groep
voorinschrijvers staat onder toezicht van
een notaris. Van de loting en de toewijzing
van rangnummers aan deze eerste groep

VOORWAARDEN VOORINSCHRIJVING

voorinschrijvers wordt door de notaris een
proces verbaal gemaakt. Voorinschrijvers
aan wie een rangnummer is toegewezen
kunnen dit proces verbaal op afspraak bij
de gemeente Papendrecht inzien.

ke kavel of woning in het woongebied van
Land van Matena een optieovereenkomst
hebt gesloten, vervalt uw rangnummer definitief en kunt u aan uw rangnummer geen
rechten meer ontlenen.

16. De gemeente publiceert na de start van
de voorinschrijving circa vier keer per jaar
een actueel (geanonimiseerd) overzicht
van alle binnengekomen voorinschrijvingen op de website www.woneninlandvan
matena.nl. Ook de rangnummers van
voorinschrijvers waarvan de voorinschrijving in de loop van de ontwikkeling van
Land van Matena vervalt, worden in dit
overzicht opgenomen. Via dit overzicht
houdt de gemeente u regelmatig op de
hoogte van uw positie op de kandidatenlijst voor een kavel of woning in het woongebied van Land van Matena.

18. W
 anneer u een voorinschrijving als groep
hebt gedaan, blijft het aan uw groep toegewezen rangnummer geldig totdat uw
groep voor twee of meer aangrenzende
kavels in het woongebied van Land van
Matena een optieovereenkomst met de
gemeente heeft gesloten, ook als uw
groep niet voor een fase in aanmerking
komt of wenst te komen. Nadat uw groep
een optieovereenkomst heeft gesloten,
vervalt het rangnummer van uw groep
definitief en kan uw groep aan haar rangnummer geen rechten meer ontlenen.

Toewijzing kavels en woningen
17. De toewijzing en verkoop van kavels en
woningen in het woongebied van Land
van Matena geschiedt waarschijnlijk
fasegewijs. Wanneer u een individuele voorinschrijving hebt gedaan, blijft het
aan u toegewezen rangnummer geldig
totdat u voor een specifieke kavel of
woning in het woongebied van Land van
Matena een optieovereenkomst met de gemeente of met een door de gemeente te selecteren marktpartij hebt gesloten, ook als
u niet voor een fase in aanmerking komt of
wenst te komen. Nadat u voor een specifie-

19. U
 w rangnummer is alleen van toepassing op de toewijzing van kavels en/of
woningen in het woongebied van Land van
Matena. Nadat alle kavels en woningen in
het woongebied van Land van Matena aan
de eerste generatie eindgebruikers zijn
geleverd, vervalt uw rangnummer definitief. Aan uw rangnummer kunt u daarna
geen rechten meer ontlenen.
20. D
 e gemeente Papendrecht behoudt zich
het recht voor om de fasering en het
moment en de wijze waarop kavels of
woningen in het woongebied van Land van
Matena worden uitgegeven naar eigen
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inzicht te bepalen.
21. Voorinschrijvers met een rangnummer
worden via www.woneninlandvanmatena.nl
en/of via periodieke gemeentelijke
nieuwsbrieven door de gemeente geïnformeerd over de uitgifte van nieuwe (series)
kavels en/of woningen in het woongebied van Land van Matena. Voorinschrijvers die specifiek voor deze kavels en/of
woningen in aanmerking willen komen,
dienen zich daarvoor actief in te schrijven.
Financiële draagkracht
22. Aan de latere toewijzing van een specifieke kavel of woning kan de gemeente
Papendrecht de voorwaarde verbinden
dat u tijdig een schriftelijke en rechts
geldig ondertekende verklaring van een
bank of een erkende financiële tussenpersoon dient te overleggen waaruit
blijkt dat u over voldoende budget kunt
beschikken voor het kopen en bebouwen
van de door u gewenste kavel c.q. voor het
kopen van de door u gewenste woning.
23. O
 p het voorinschrijvingsformulier op
www.woneninlandvanmatena.nl wordt
door de gemeente Papendrecht indicatief
aangegeven van welke benodigde investering u bij een specifieke woonvoorkeur
globaal dient uit te gaan (prijspeil 2016).
Aan deze opgave van de gemeente kunnen uitdrukkelijk geen rechten door u
worden ontleend.

24. Wanneer u bij de later toewijzing van een
specifieke kavel of woning niet of niet
tijdig aantoont dat u de benodigde investering kunt financieren, behoudt de gemeente zich het recht voor geen kavel of
woning aan u toe te wijzen. Tegen het oordeel van de gemeente hieromtrent kan
geen bezwaar worden gemaakt.
Algemeen
25. Ieder persoon, echtpaar of samen
levingsverband kan maximaal eenmaal
voorinschrijven voor het woongebied van
Land van Matena. Wanneer de gemeente
Papendrecht constateert dat u bij meerdere voorinschrijvingen betrokken blijkt,
worden uw voorinschrijvingen ongeldig
verklaard en vervallen de eventueel aan
u toegewezen rangnummers. U kunt dus
ook niet een individuele inschrijving
doen en daarnaast betrokken zijn bij een
inschrijving als groep. In dat geval wordt
uw individuele inschrijving ongeldig
verklaard.
26. Voorinschrijving staat alleen open voor natuurlijke personen. De latere toewijzing
van een kavel of woning aan een rechtspersoon op verzoek van een voorinschrijver wordt niet op voorhand uitgesloten. De
gemeente kan daartoe echter niet worden
verplicht. De gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aan de toewijzing van
een kavel of een woning aan een rechtspersoon nadere voorwaarden te verbinden.

27. A
 an de verkoop van de kavel of woning
zal te zijner tijd de verplichting worden
verbonden dat de woonruimte voor eigen
gebruik wordt gerealiseerd (zelfbewoningsplicht). Deze verplichting tot zelfbewoning zal gelden voor een periode
van tenminste één jaar, te rekenen vanaf
het moment van oplevering van de woonruimte.
28. A
 an de voorinschrijving zijn geen kosten
verbonden.
29. B
 ij het indienen van uw voorinschrijving
geeft u aan akkoord te gaan met deze
voorinschrijvingsvoorwaarden.
30. U kunt een eenmaal ingediend voor
inschrijvingsformulier of verkregen rangnummer niet aan iemand anders overdragen.
31. Wanneer u een individuele voorinschrijving
hebt gedaan en u wilt uw voorinschrijving
voorafgaande aan het sluiten van een optieovereenkomst intrekken, dan dient u dit
schriftelijk (eventueel per mail) naar de
gemeente Papendrecht te bevestigen. Uw
rangnummer vervalt dan definitief.
32. W
 anneer u een voorinschrijving als groep
hebt gedaan en uw groep wil haar voorinschrijving voorafgaande aan het sluiten
van een optieovereenkomst intrekken,
dan dient de voorinschrijver dit namens
de groep schriftelijk (eventueel per

55

mail) naar de gemeente Papendrecht te
bevestigen. Het rangnummer van uw groep
vervalt dan definitief.
33. Het rangnummer van een groep vervalt
definitief wanneer de voorinschrijver de
gemeente Papendrecht namens de groep
voorafgaande aan de levering van de
kavels schriftelijk (eventueel per mail)
heeft bevestigd dat een gedeelte van de
huishoudens die deel uitmaken van de
groep zich terugtrekt en de groep er niet
slaagt tijdig (binnen een alsdan schriftelijk door de gemeente te stellen redelijke termijn) een vervanger te vinden voor
ieder huishouden dat zich voortijdig uit
de groep heeft teruggetrokken. Bij het
zoeken van vervangers zal de gemeente de groep in dat geval instrueren en
verplichten uitsluitend kandidaten op de
ranglijst van voorinschrijvers te benaderen (en deze kandidaten een voor een,
op volgorde van hun rangnummer in de
gelegenheid te stellen als vervangend
huishouden toe te treden tot de groep. Als
de groep deze instructie negeert, vervalt
het rangnummer van de groep definitief.

www.woneninlandvanmatena.nl
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