
Kavelnummer01GROENRIJCK
Kavelgrens

Bouwvlak voor hoofdgebouw incl. aan-, en uitbouwen
goothoogte: 3,5m, bouwhoogte: 10m, dakhelling: 25-60 graden

Zijde van hoofdgebouw waar aan-, en uitbouwen zijn toegestaan 
conform regels bestemmingsplan

Positie van de voorgevel

Erfafscheiding middels uniforme haag, hoogte 1 meter
combinatie van meidoorn met beuk, aanplant tijdens bouwfase

Talud

Locatie parkeerplaats auto

Inrit

Openbare watergang

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

Maatvoering in millimeters

Het bestemmingsplan “Haaksbergen Dorp, partiële herziening Groenrijck” 
(april 2020) is van toepassing. Het gezamenlijk oppervlak van aan-, en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen per vrijstaand hoofdgebouw 
mag niet meer bedragen dan 50m2. Bijhorende bouwwerken dienen 
minimaal 1 meter achter de voorgevel te worden gebouwd. In afwijking 
hierop kan ter plaatse van een daarvoor opgenomen aanduiding het 
bijhorende bouwwerk tevens voor de voorgevel worden gebouwd.

Oppervlakte perceel in vierkante meters
(exacte afmeting bekend na kadastrale inmeting)
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