Fraaie woning (strak design), geheel gesitueerd op
de begane grond
Gelegen op een goede locatie in het centrum van Rijsbergen, op loopafstand van bushalte en
alle overige centrumvoorzieningen
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Algemeen
Wooncomfort, strak design, een fantastische lichtinval en een riante privacy biedende tuin – zomaar wat
kernwoorden die spreken voor deze woning. Spreekt het u aan? Kom dan kijken en laat u informeren
over de mogelijkheden die deze woning te bieden heeft.
Het betreft hier een fraaie woning (ca. 589 m³ inhoud en ca. 138 m² woonoppervlakte) op de begane
grond op een verrassend ruim perceel (399 m²). Het toffe aan deze woning is dat het deels nog naar
eigen wens kan worden ingedeeld. Er is thans een riant atelier dat nog naar eigen wens met o.a. een
slaapkamer en badkamer ingericht kan worden. Zo is er naast de bestaande plattegrond ook al een
voorbeeld van een impressie opgenomen in de plattegrond in de bijlagen om de ruimte in te delen met
bv. 2 slaapkamers en een badkamer. De sky is the limit bij deze woning want als kers op de taart zou
bijvoorbeeld nabij dat het huidige atelier zou ook een patio met aangrenzende slaap- en of badkamer
ingericht kunnen worden. Hierdoor haalt u als het ware nog meer buiten naar binnen.
Het centrum van Rijsbergen voorziet in een breed aanbod aan voorzieningen zoals winkels, horeca,
school, zwembad en sportverenigingen. Op zeer korte afstand ligt de woning ook bij de karakteristieke
kerk, het monumentale gemeentehuis, de fraaie nabij gelegen pastoriewoning met pastorietuin en het
gemeenschapshuis de Koutershof. Kortom een stukje Rijsbergen met karakter en alles op loopafstand.
Rijsbergen vormt een prima uitvalsbasis voor woon-werkverkeer richting Breda, Etten-Leur en
Roosendaal met uitvalswegen als de A16 en A58 in de directe omgeving.
Voor een gezellig dagje winkelen is het centrum van Breda makkelijk en snel binnen slechts 10
autominuten bereikbaar. Bovendien ligt de bushalte letterlijk om de hoek waardoor ook het openbaar
vervoer tal van mogelijkheden biedt. Ook natuurliefhebbers zijn hier aan het juiste adres met
natuurgebieden als De Pannenhoef en Aa of Weerijs, waar het prima fietsen en wandelen is.

Kerkakkerstraat

Er is een ruime oprit met toegang tot de tuin en het woonhuis welke plaats biedt aan meerdere auto’s
en een houten carport welke ook als opslag gebruikt kan worden.

Woning
De woning (ca. 589 m³, bwj. 1968 en renovatie omstreeks 2002) is opgetrokken met
geïsoleerde spouwmuren en betonnen vloeren. Het plat dak is gedekt met een geïsoleerd
bitumen dak. Verder voorzien van aluminium kozijnen met dubbele beglazing, een meterkast
(11x 220V groepen en 2x aardlekschakelaar) en een Vaillant combi-ketel (bwj. 2008).
De begane grondvloer van de woning is voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming en
het atelier is voorzien van een radiator.

Globale indeling
U betreedt de woning via de ruime berging van waaruit er toegang is tot zowel het atelier als de
ruime hal met garderobe met schoenenkast, toiletruimte, urinoirruimte en provisiekast met
meterkast.
Vanuit hier is er een open verbinding met de fraaie eetkamer, woonkamer en keuken. De
ruimtes zijn allen afgewerkt met een lichtgrijze gietvloer, strakke wanden en plafond en
bovendien inbouwspots.

Woonkamer
De woonkamer is knus en achter de houten panelen is er een kastenwand met opstelplek voor
de cv-ketel. Deze ruimte wordt gekenmerkt door ruimte, een heerlijke lichtinval door de grote
dakramen en de natuurlijk de dubbele glazen harmonicadeuren waarmee u zo de tuin instapt.

Keuken
De moderne keuken is uitgevoerd in een hoogglans witte stijl en speels verdeeld in een eiland
met spoelbak, kastenwand met 2e spoelbak, vaatwasser en een losse unit met oven en 6-pits
gaskookplaat.

Atelier (evt. om te bouwen tot o.a. slaapkamer en badkamer)

Berging

Tuin
De privacy biedende tuin is omgeven door een nieuwe haag en ingericht met vaste
plantenborders, gazon, sierbestrating en tuinverlichting. Een ideale combinatie van zon en
schaduw in een groene oase.

Kadastrale bekendheid
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H
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4048
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399 m²

Bestemming
Volgens mededeling van de gemeente Zundert heeft het object een bestemming Centrum,
hetgeen impliceert dat er ook gewoon gewoond kan worden. De plankaart en bijbehorende
bestemmingsplanvoorschriften zijn in de bijlagen opgenomen. Iets verderop in de straat nabij
de hoek met Sint Bavostraat 19 komt een mooi kleinschalig appartementencomplex, dat de
entree en aanblik van de Kerkakkerstraat alleen maar zal verfraaien. Ook wordt de
Kerkakkerstraat thans gerenoveerd, hetgeen een verbetering zal zijn. Wij wijzen er wel op dat
het verkrijgen van informatie en de onderzoeken hiertoe geheel op verantwoording van koper
is en koper jegens verkoper of diens makelaar hier geen aanspraak op kan maken of deze
verantwoordelijk te houden in deze.

Ligging

Overige bijzonderheden
*
Het bezichtigen van een object is voor onze opdrachtgevers meestal een bijzondere
aangelegenheid. Alvorens een bezichtiging te laten plaatsvinden vragen wij, u mede namens
onze opdrachtgever om eerst eens langs het object te rijden en de directe omgeving te
verkennen.
*
Koper dient er rekening mee te houden, dat hij tot zekerheid van nakoming van de evt. te
sluiten koopovereenkomst binnen enkele weken een waarborgsom of bankgarantie dient te
deponeren bij een nader door hem te noemen notaris ter grootte van 10% van de koopsom.
*
De tekeningen en kaarten in deze brochure zijn mogelijk niet op schaal, of in spiegelbeeld en
bevatten mogelijk toch afwijkingen van het bestaande en zijn alleen bedoeld als globale
weergave. Hoewel wij bij het maken van deze brochure toch zorgvuldig te werk gaan, kunnen
bij afwijkingen aan deze brochure geen rechten ontleend worden jegens ons of onze
opdrachtgever. Een aspirant-koper krijgt gelegenheid om voor het tekenen van een koopakte
de maatvoering evt. na te lopen.
*
De eigenaar van dit object heeft aan ons opdracht gegeven te bemiddelen bij verkoop, hetgeen
voor u ten aanzien van ons vooralsnog geen financiële consequenties heeft. Indien u zelf
deskundigen inschakelt is dat geheel voor rekening en risico voor u. Geheel vrijblijvend en
vooralsnog zonder wederzijdse verplichtingen kunnen wij u ook informeren over
bestemmingsplannen, verkoopwaarde van uw eigen huis etc. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat
dergelijke zaken wel tot het onderzoeksgebied van de koper horen en doen dit, zonder dat u
ons hiervoor aansprakelijk kunt stellen.

*
Het toezenden of overhandigen van deze brochure, in welke vorm dan ook, dient beschouwd te
worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen, behoudt verkoper zich te allen tijde voor om met derden in onderhandeling
te treden. Zolang niet over alle relevante factoren overeenstemming is bereikt is er geen sprake
van een koopovereenkomst.
*
Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld
als aanbod. Ten aanzien van de juistheid van de vermelde informatie kan door Vermeeren
Makelaardij geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie
enig recht worden ontleend.
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6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoren;
b. dienstverlening;
c. maatschappelijke voorzieningen;
d. bedrijven, voor zover deze bedrijven voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de Staat
van Bedrijfsactiviteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
e. wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
f. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
g. horecabedrijven tot en met de categorie Horeca 4, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'horeca';
h. een supermarkt, ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt', met een bruto
vloeroppervlak van maximaal 850 m²;
i. een onderdoorgang, ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
j. de bescherming van de aanwezige architectonische vormgeving en cultuurhistorische
waarden, ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden';
k. behoud van cultuurhistorische waarden, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm
van waarde - gemeentelijk monument';
l. verkeer in de vorm van langzaamverkeerroutes, parkeervoorzieningen en voorzieningen
ten behoeve van bevoorrading;
m. tuinen en erven;
n. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groenvoorzieningen, water,
nutsvoorzieningen;
met dien verstande dat:
o. garageboxen zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'garage'.

6.2 Bouwregels
Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming, waarbij
tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:
6.2.1 Gebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak,
met uitzondering van het bepaalde in 6.2.1 onder f ter plaatse van de aanduiding
'bijgebouwen' en het bepaalde in 6.2.1 onder j ter plaatse van de aanduiding 'garage';
b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de
aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
c. indien de aangegeven goot- en bouwhoogte gelijk zijn dan dient het gebouw te worden
afgedekt met een platte afdekking;
d. het bebouwingspercentage bedraagt 100%, met inachtname van het bepaalde
in 6.2.1 onder e;
e. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' geldt, indien het hoofdgebouw een woning
betreft, voor het betreffende bouwperceel het volgende:
0. de diepte van het hoofdgebouw van een woning bedraagt maximaal 15 meter,
gemeten vanaf de naar de weg gekeerde bouwgrens;
1. het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'wonen', inclusief de
eventueel op hetzelfde bouwperceel aanwezige aanduiding 'bijgebouwen',
bedraagt maximaal 60%;
2. de gezamenlijke oppervlakte aan aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen
bedraagt maximaal 80 m2;
3. de goothoogte van aanbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag maximaal de
hoogte van de 1e bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 meter bedragen;
4. de bouwhoogte van aanbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkappingen
mag maximaal 5 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van
het hoofdgebouw niet wordt overschreden;
5. de bouwhoogte van aanbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkappingen
gelegen in de zijdelingse perceelsgrens bedraagt maximaal 3 meter tot een
afstand van 2 meter vanaf de zijdelingse perceelsgrens en voor het overige
maximaal 5 meter, waarbij het hoogteverschil overbrugd dient te worden door
gebruikmaking van een schuin dakvlak met een dakhelling van maximaal 45
graden, met dien verstande dat de bouwhoogte van het hoofdgebouw niet
wordt overschreden;
6. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag respectievelijk
maximaal 3 meter en 5 meter bedragen;
f. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' zijn uitsluitend aanbouwen, bijgebouwen
en overkappingen toegestaan die ten dienste staan van de op hetzelfde bouwperceel
aangeduide functie 'wonen', waarbij het bepaalde in 6.2.1 onder e eveneens van
toepassing is;

g. indien de voorgevel van een gebouw direct grenst aan de openbare weg dient het
bouwwerk te worden voorzien van een kap met een dakhelling van minimaal 15° en
maximaal 65°;
h. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dient de eerste bouwlaag (begane
grond) vrij te blijven van bebouwing ten behoeve van een onderdoorgang;
i. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' is maximaal één woning toegestaan, tenzij ter
plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' een ander maximum is
aangegeven;
j. ter plaatse van de aanduiding 'garage' zijn garageboxen buiten het bouwvlak
toegestaan, waarbij de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen.
6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, geldt
dat de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met uitzondering van:
a. erfafscheidingen, waarbij de bouwhoogte vóór de voorgevel maximaal 1 meter mag
bedragen en achter de voorgevel maximaal 2 meter;
b. vlaggenmasten, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen.
6.3 Nadere eisen
Ter uitvoering van de bestemmingsomschrijving in 6.1 is het bevoegd gezag bij het verlenen van
een omgevingsvergunning voor het bouwen, met in achtneming van het bepaalde in 6.2,
bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:
a. de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
b. de situering en afmetingen van bouwpercelen;
c. de aanleg van parkeergelegenheid van voldoende omvang op eigen terrein;
mits deze bepalingen blijven binnen de in het plan neergelegde begrenzingen en indien zulks
noodzakelijk is in verband met:
1. de woonsituatie in de directe omgeving;
2. een verantwoorde en evenwichtige stedenbouwkundige inpassing en ter waarborging
van de ruimtelijke kwaliteit;
3. het straat- en bebouwingsbeeld;
4. de verkeers-, sociale- en brandveiligheid c.q. brand- en rampenbestrijding;
5. de milieusituatie;
6. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
6.4 Specifieke gebruiksregels
Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden voor:
a. geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
b. risicovolle inrichtingen;
c. detailhandel, horecabedrijven en dienstverlenende bedrijven op de verdieping boven de
begane grond, tenzij het betreft kantoren, toonzalen en hotel-/pensionaccommodatie;
d. seksinrichtingen;
e. grow-, smart- en coffeeshops;
f. het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning en/of afhankelijke woonruimte;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bed & breakfast.

6.5 Afwijken van de gebruiksregels
6.5.1 Aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan ten
behoeve van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat:
a. de totale gezamenlijke vloeroppervlakte ten behoeve van de aan huis verbonden
beroeps- of bedrijfsactiviteit, inclusief opslagruimte, niet meer bedraagt dan 30% van
het brutovloeroppervlak tot een maximum van 50 m2;
b. er geen detailhandel of groothandel plaatsvindt, behoudens een beperkte verkoop als
ondergeschikte activiteit ten dienste van de aan huis verbonden beroepsmatige- of
bedrijfsmatige activiteit;
c. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
d. geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte optreedt;
e. de aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit uitsluitend wordt uitgeoefend door
de bewoner(s) van het hoofdgebouw.
6.5.2 Mantelzorg
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
artikel 6.4 onder f en toestaan dat een bij een woning behorend bijgebouw wordt gebruikt als
afhankelijke woonruimte mits:
a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg;
b. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende bouwregeling wordt ingepast met een
maximale oppervlakte van 80 m²;
c. het bijgebouw qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de betreffende (bedrijfs )woning;
d. de afhankelijke woonruimte gelijkvloers wordt uitgevoerd;
e. het betreffende (deel van het) bijgebouw voldoet aan de bepalingen die voor woningen
gelden zoals het Bouwbesluit en de Bouwverordening;
f. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in het geding zijnde belangen,
waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
g. de aanvraag geen betrekking heeft op een bedrijfswoning van een bedrijf uit categorie 3
of hoger van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
6.5.3 Vervallen omgevingsvergunning mantelzorg
De omgevingsvergunning verleend op grond van 6.5.2 vervalt, indien de bij het verlenen van de
omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer
aanwezig is.
6.5.4 Milieucategorie
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.1 onder
d:
a. om bedrijven toe te laten in categorie 3, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en
invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze, technische voorzieningen of
bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën 1 of 2
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd,
voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan
worden te behoren tot de categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals
in 6.1 onder d genoemd;
met dien verstande dat risicovolle inrichtingen en geluidzoneringsplichtige inrichtingen niet zijn
toegestaan.
6.5.5 Bed & breakfast
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
artikel 6.4 onder g en een bed & breakfast toestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
a. de uitvoering van bed & breakfast vindt plaats ondergeschikt aan de in 6.1 onder e
toegestane functie, wat inhoudt dat de functie zoals genoemd in 6.1 onder e als
hoofdactiviteit als zodanig aanwezig is en herkenbaar blijft;
b. de uitvoering van bed & breakfast vindt plaats binnen het hoofdgebouw;
c. in afwijking van het bepaalde onder 6.5.5 onder b mag, indien het hoofdgebouw
onvoldoende ruimte biedt, de nevenactiviteit in een bijbehorend bouwwerk
gerealiseerd worden;
d. de kamers mogen niet als zelfstandige wooneenheid functioneren;
e. het gebruik is recreatief, met dien verstande dat permanente bewoning niet is
toegestaan;
f. het is niet toegestaan bed & breakfast te gebruiken voor het huisvesten van arbeiders
voor tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid;
g. er mogen maximaal 4 kamers worden gebruikt voor de bed & breakfastvoorziening,
voor maximaal 8 personen;
h. de bed & breakfast mag niet meer bedragen dan 40% van de totale vloeroppervlakte,
gemeten op vloerniveau van de woning en bijbehorende gebouwen;
i. er mogen geen andere horeca-activiteiten plaatsvinden dan het verstrekken van logies
en ontbijt;
j. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen,
waaronder die van omwonenden en omliggende bedrijven;
k. de activiteiten moeten infrastructureel goed inpasbaar zijn en geen aanmerkelijke
toename van de verkeersbelasting tot gevolg hebben;
l. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte, met dien verstande
dat minimaal één parkeerplaats per kamer beschikbaar is op eigen terrein;
m. er mag geen extra (separate) inrit worden aangelegd;
n. er is sprake van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid.
6.5.6 Voorwaarden
De omgevingsvergunning als bedoeld in 6.5.1 tot en met 6.5.5 wordt uitsluitend verleend
indien:
a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet
onevenredig worden aangetast.

6.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
6.6.1 Verbod
Het is verboden op of in de in 6.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk de ter plaatse van de aanduiding
'gevellijn' aanwezige bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen, tenzij:
a. zodanige nieuwbouw plaatsvindt dat het gesloten karakter van de bebouwingswand
weer wordt hersteld;
b. de voorgevel gebouwd wordt in de gevellijn, zoals die ten tijde van vaststelling van het
bestemmingsplan aanwezig is;
c. dit noodzakelijk is voor het ingevolge het plan toegestane gebruik van de gronden.
6.6.2 Uitzondering verbod
De in artikel 6.6.1 vervatte verbod geldt niet voor:
a. werken en werkzaamheden binnen het kader van het op de bestemming gerichte
normale onderhoud en beheer;
b. werken en werkzaamheden, die op het tijdstip waarop het plan in werking treedt, in
uitvoering zijn.
6.7 Wijzigingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen en de aanduidingen 'bedrijf', 'wonen',
'detailhandel', 'horeca' en 'supermarkt' te verwijderen en de gronden te bestemmen voor
'Centrum' zonder de functieaanduiding.

