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Hans van Reijmersdal

Jos Spooren

Wie zijn wij?



Agenda

• Doel van het project ‘Heikampen’
• Aanpak en uitvoering project
• Vragen?



Doel van het project

Wijkgerichte aanpak verkoop reststrook
• Inventarisatie in de wijk (fysiek / NedBrowser)
• Welke stroken verkopen
• Welke stroken niet verkopen

Inrichting, beheer en onderhoud openbare ruimte
• Betrekken bewoners
• Bespreken mogelijkheden
• Afspraken maken => wijkvertegenwoordiging



Verkopen van reststroken/openbaar groen
• Bestaande verzoeken eerst behandelen
• Nieuwe verzoeken

Aanpak in gebruik genomen/gegeven stroken

Beheer openbaar groen
• In samenspraak met bewoners
• Bespreken mogelijkheden

Project



Medewerkers binnen het project: 

Hans van Reijmersdal
projectleider

Jos Spooren

beleidsmedewerker groen

Christian van Deijzen
projectmedewerker

Aanspreekpunten



Verkoop reststroken



Percelen grond, deel uitmakend van de 
openbare ruimte en niet zijnde 
landbouwgrond

• Gemeentegrond

• Openbare bestemming

• Niet meer nodig voor openbare ruimte

Wat is een reststrook?



Verzoek kenbaar maken

Formulier

Website:

• www.heikampen.nl

• www.nuenen.nl

Mailen: reststroken@nuenen.nl

Opsturen naar gemeente Nuenen



Binnenkomst verzoek

Registratie

Afspraak locatie (indien nodig)

Bespreken werkgroep (beleidsregels)

Besluit verkoop ja / nee

Procedure verkoop 1



Reactie verzoeker            afwijzing

Kopie Identiteitsbewijs

Uitwerken koopovereenkomst / besluit

Ondertekening koopovereenkomst / besluit

Passeren akte notaris / inschrijving kadaster

Procedure verkoop 2



• Grenzend aan eigen terrein

– Niet geïsoleerd ivm bereikbaarheid

– Huurder kan niet kopen!

• Maximaal 150 m2

• Kabels en leidingen (geen belemmering toekomstig 
civieltechnische werken) => kwalitatieve verplichting

• Sociale en verkeersveiligheid

• Parkeerplaats, weg, plein of speelveld => niet verkopen

• Buffer richting openbaar gebied (bomen aanwezig?)

• Ontwikkellocatie => niet verkopen

• Juridische criteria

Beleidsregels



Grondprijs

• Nota grondbeleid 2012-2018 gemeente Nuenen

• Vastgesteld op €150,- per m2

Bijkomende kosten

• Overdrachtsbelasting (2%)

• Notaris

• Kadaster

�Meting vooraf

�Inschrijving van de akte

• Klic-melding (kabels en leidingen) => kosten gemeente

Prijs



Perceel 20 m² (klein perceel)

Grondprijs

20 m² x € 150,00 =  € 3.000,00

Overdrachtsbelasting

2% over € 3.000,00 = € 60,00

Notariskosten*

Leveringsakte = € 300,00

Kadastraal recht = € 30,00

BTW 21% = € 69,30

Klic-melding (gemeente)

Aanwezigheid kabels/leidingen

* Kosten zijn gebaseerd op een standaard 

notariële akte van notaris Schäfer uit Nuenen

Rekenvoorbeeld

Kadasterkosten

Inschrijving van de akte = € 168,00

Uitmeetkosten = € 90,00

Totaal € 3.717,30



Bestemmingsplan wordt te zijner tijd aangepast

Erfafscheiding (ver)plaatsen

• Eisen (type, hoogte)

Bouwen 

• Vergunningvrij?

• Vergunning nodig?

Rechten na koop



Voorbeelden

Groenstrook gemeente



Onrechtmatig 
grondgebruik



Inventarisatie

Overschrijding grens



Voorbeelden

foto



Voorbeelden



Gesprekken met bewoners

• Bezoek aan huis

• Keukentafelgesprek

Aard onrechtmatig grondgebruik

• Ontstaan gebruik

• Belangen gebruiker

• Belangen gemeente / algemeen belang

Achtergronden



Aanpak

• Aanbieden koop indien mogelijk

• Niet te legaliseren situaties => bemiddeling

• Geen oplossing => handhaving

Voorkomen juridische procedures

Onze aanpak



Twee soorten
• Te goeder trouw (verkrijgende verjaring–10 jaar)

• Te kwader trouw (bevrijdende verjaring–20 jaar)

Op zichzelf staande machtsuitoefeningen
• Omheining

• Wijze van inrichten

Bewijs => gebruiker
• Foto’s

• Getuigenverklaringen ter ondersteuning

Verjaring?



Beheer
openbare ruimte



Openbare ruimte 1

Bewoners Heikampen actief betrokken bij het 
beheer van de openbare ruimte

• Peiling behoefte

• Gezamenlijke aanpak

Deels al geregeld
• Overeenkomst met wijkvertegenwoordiging

• Uitbreiding mogelijk/wenselijk

• Wijze van inrichten samen invulling geven



Openbare ruimte 2

Ondersteuning gemeente Nuenen
• Afspraken mogelijk voor ondersteuning afvoer 

snoei- en plantsoenafval 
• grijpers

• container (afvoer snoei- en plantsoenafval)

Geen eigen beheer door wijk
• Omvormen openbaar groen



Vragen?



Een verzoek tot…… is géén
verplichting tot (ver)koop!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor 
verkoop van gemeentegrond in uw wijk?

www.heikampen.nl / www.nuenen.nl

T 040 2631631

E reststroken@nuenen.nl


