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Dit voormalig sportcomplex mag met recht een unieke woonlocatie worden genoemd. De toekomstige wijk ligt dicht

bij het centrum van Medemblik en heeft ook het IJsselmeer praktisch als ‘achtertuin’. 

De wijk is ruim opgezet met veel aandacht voor de natuur en verschillende bouwstijlen. De wijk wordt autoluw, met

veel groen en voorzien van diverse waterpartijen. 

Landelijk én nautisch wonen, maar ook met het stadscentrum van Medemblik binnen handbereik: die combinatie

spreekt veel mensen aan. U heeft de mogelijkheid om een bootje langs uw eigen tuin aan te meren. Ook is er een

open vaarverbinding naar het centrum. De stad Medemblik zelf telt zo'n 8.600 inwoners en in het centrum kunt u

winkelen, een restaurant bezoeken of een terrasje pakken. Hoorn ligt op 20 autominuten waar u ook een theater kunt

bezoeken, kortom alles heeft u in de buurt.

Bent u al enthousiast? 

Het DEK-terrein is door het college met instemming van de raad in 2018 als pilot voor welstandsvrij bouwen

aangewezen. Dat betekent dat er veel ontwerpvrijheid is. Op het DEK-terrein kunt u nu uw eigen droomhuis bouwen,

langs het water op een zonnige bouwkavel. Er zijn 17 kavels te koop, variërend in locatie, grootte en prijs. 

Schrijf u snel in!
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Omgeving en ligging



Indien u wilt bouwen op het voormalig DEK-terrein is

het bestemmingsplan één van de belangrijkste

documenten.  Deze geeft aan wat er gebouwd mag

worden.  In dit geval is dit het bestemmingsplan

Woningbouw DEK-Terrein Medemblik welke door de

Raad op 4 december 2018 is vastgesteld. Het is een

omvangrijke notitie waarbij een juridisch gedeelte

(de regels) aangeeft wat je wel en wat je niet mag

bouwen op een bouwkavel.

Het bestemmingsplan DEK-terrein te Medemblik is

helemaal in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook via de gemeentelijke

website (www.medemblik.nl/dek) komt u via een link

op dit bestemmingsplan uit.

Naast deze brochure is voor elke kavel een

kavelpaspoort gemaakt. In het kavelpaspoort worden

ook de belangrijkste voorwaarden uit het

bestemmingsplan opgenomen.

Alle kavelpaspoorten kunt u raadplegen op

www.medemblik.nl/dek.
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KAVELOVERZICHT 
DEK-TERREIN

Hierboven ziet u een kaveloverzicht van het voormalig DEK-terrein. U kunt hier de kavelsnummers op terugvinden. Deze

nummers corresponderen met de kavelnummers en de bijhorende kavelprijzen zoals omschreven op de volgende pagina.

Dit document kunt u ook terugvinden op www.medemblik.nl/dek.
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KAVELPRIJZEN
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€236.040,00

Prijs V.O.N. inclusief BTW

€232.065,00

€124.100,00

€166.800,00

€184.090,00

€164.800,00

€164.800,00

€172.620,00

€172.550,00

€160.800,00

€182.860,00

€147.600,00

€146.400,00

€174.330,00

€181.440,00

€181.440,00

€192.780,00

01

08

09

22

25

04

562 m2

573 m2

292 m2

449 m2

417 m2

448 m2

448 m2

476 m2

04

412 m2

402 m2

446 m2

366 m2

369 m2

411 m2

412 m2

406 m2

447 m2

Grootte*Kavelnummer

*Let op! Dit zijn voorlopige oppervlakten. De definitieve oppervlakten worden bij de koopovereenkomst vastgesteld. 



VERKOOPPROCEDURE 

UITGIFTE VRIJE BOUWKAVELS 
Iedere particulier die belangstelling heeft voor een bouwkavel kan zich inschrijven via ons

inschrijfformulier;   

Per alleenstaande of samenlevend stel is slechts één inschrijving mogelijk;   

Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld; zowel de naam van de inschrijver, als die van

zijn/haar partner (indien van toepassing) dient te worden vermeld; 

Inschrijving kan vanaf 15 maart 17:00 uur tot en met 31 maart 12:00 uur;  

Na het correct versturen van het inschrijfformulier kan u het ingevulde formulier downloaden;  

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen;  

Op het inschrijfformulier moet duidelijk aangegeven worden voor welke kavels en in welke

voorkeursvolgorde belangstelling bestaat.  

De kandidaat van het 1e getrokken inschrijfformulier krijgt zijn 1ste voorkeurskavel;

De kandidaat van het 2e getrokken inschrijfformulier krijgt zo mogelijk zijn 1e  voorkeurskavel. Is deze

kavel niet meer beschikbaar dan krijgt betrokkene de volgende voorkeurskavel zoals aangegeven op het

inschrijfformulier. Heeft de kandidaat slechts 1 voorkeurskavel aangegeven en is die reeds vergeven, dan

kan deze kandidaat niet worden bediend. Komt zijn voorkeurskavel alsnog beschikbaar, dan gaat die

kavel naar deze kandidaat.

Vervolgens komt kandidaat 3 aan de beurt voor kaveltoewijzing. De kandidaat van het 3e getrokken

inschrijfformulier en al degenen daarna, krijgen zo mogelijk hun 1e voorkeur kavels. Is deze kavel niet

meer beschikbaar, dan komt betrokkene in aanmerking voor de eerstvolgende nog beschikbare kavel van

zijn voorkeur. Is er geen voorkeurskavel meer beschikbaar, dan kan betrokkene niet worden bediend. De

kandidaat die geen kavel kan worden aangeboden op het moment dat hij aan de beurt is, komt bij de

kaveltoewijzing in deze uitgifte uitsluitend weer in beeld indien één of meerdere van de aangegeven

voorkeurskavels alsnog weer beschikbaar komen. Bij de afhandeling wordt gehandeld op basis van de

door de loting bepaalde volgorde. De kandidaat die wel een kavel wordt toegewezen, wordt niet op een

reservelijst geplaatst. Houdt u hiermee rekening bij het bepalen van uw voorkeur.

De belangstellenden aan wie tijdens de loting geen kavel kan worden toegewezen worden in

lotingsvolgorde op een reservelijst geplaatst.

Algemeen  

Toewijzing van kavels  
Bent u de enige gegadigde voor een bepaalde kavel, dan wordt deze aan u toegewezen. Als meerdere

mensen belangstelling hebben voor dezelfde kavel wordt er geloot. De loting is op dinsdag 13 april om 16.30

uur. De loting geschiedt door De Raad Reinders Notariaat door het achtereenvolgens trekken van de tijdig

ingediende inschrijfformulieren. 

De toewijzing is als volgt:  

1.

2.

3.

4.

PAGINA 7
VERKOOPBROCHURE DEK-TERREIN



U sluit een optieovereenkomst met de gemeente met een termijn van 3 maanden, gerekend vanaf de dag

van toewijzing. U betaalt een bedrag van € 1.500,- voor deze optie. In deze periode kunt u onder andere

bekijken of de aankoop financieel haalbaar is en of een gewenst bouwplan haalbaar is.  

Indien de aankoop financieel niet haalbaar is en het bouwplan niet te realiseren is, vervalt de

optieverlening en komt de kavel beschikbaar voor andere kandidaten. Het bedrag voor de optieverlening

wordt dan niet verrekend.

Indien de aankoop financieel haalbaar is en het bouwplan te realiseren is, sluit u een koopovereenkomst

met de gemeente. Het bedrag voor de optieverlening wordt dan verrekend. Wel dient u dan binnen 1

maand na de volledige ondertekening van de overeenkomst een waarborgsom van 10% van de koopprijs

te betalen.

De koopovereenkomst moet na de ontvangstdatum binnen uiterlijk 4 weken door u ondertekend worden

terug gestuurd. Indien de koopovereenkomst niet tijdig retour is ontvangen, dan vervalt het recht op de

kavel en ontvangt u de betaalde optievergoeding van € 1.500,- niet retour.

Na tweezijdige ondertekening van de koopovereenkomst wordt de akte van levering bij de notaris na

maximaal 5 maanden gepasseerd. Op het moment van levering dient de volledige koopsom te worden

voldaan. 

Indien er 5 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst nog niet tot aktepassering is

overgegaan, dan wordt uw koopovereenkomst ontbonden. Indien er geen beroep kan worden gedaan op

een ontbindingsclausule in de koopovereenkomst wordt de gestorte waarborgsom niet terugbetaald.

Deze verkoopprocedure treedt in werking per datum collegebesluit ter vaststelling van deze procedure

d.d. 16 februari 2021 en geldt alleen voor de uitgifte van de betreffende bouwkavels, zoals aangeduid op

de bijbehorende verkooptekening. Deze procedure is niet van toepassing op de andere bouwkavels.

Voor de bouwkavels die na de toewijzingsronde nog beschikbaar zijn, geldt een vrije verkoopprocedure.

Let op: De bouwkavels zijn naar verwachting september 2021 bouwrijp. Pas vanaf dat

moment is de eigendomsoverdracht mogelijk.   

 

Maart 2021

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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INSCHRIJVEN

Interesse in een kavel?
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Ga naar:
 

www.medemblik.nl/dek
 
 
 
 
 
 
 
 

De inschrijving start op:
15 maart 2021 17:00 uur

De inschrijving loopt tot: 
31 maart 2021 12:00 uur
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DUURZAAMHEID

Je komt voor een hoop keuzes te staan als je een eigen

woning gaat bouwen. Ook op het gebied van

duurzaamheid zijn er punten waar je over na moet

denken. Voor alle nieuwbouw geldt namelijk dat de

vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten

voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale

Gebouwen (BENG) en aardgasvrij moeten. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw nieuwe

woning energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij te

maken. Welke mogelijkheden er zijn kunt u vinden op de

website van het Duurzaam Bouwloket, via

www.duurzaambouwloket.nl/thema/nieuwbouw.

Duurzaam Bouwloket helpt woningeigenaren verder met

gratis en onafhankelijk advies. Wilt u meer informatie en

advies over gebruikte termen, mogelijke maatregelen en

beschikbare subsidies? Neem dan contact op met 

 Duurzaam Bouwloket, via duurzaambouwloket.nl of 

info@duurzaambouwloket.nl
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DE OVERHEID HEEFT AANGEGEVEN

DAT IN 2050 DE CO2-UITSTOOT

NAAR BIJNA NUL MOET ZIJN

TERUGGEBRACHT.

VERKOOPBROCHURE DEK-TERREIN

FOTO: J .  KOPER & ZN



Gemeente Medemblik 

Correspondentie: Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Bezoek: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum

Telefoon: 0229-856000

Website: www.medemblik.nl

Twitter: GemMedemblik

Facebook: www.facebook.com/gemeentemedemblik

 

Contactpersonen:

Endrina Smit & Sharon Schäffers 

 projectenbureau@medemblik.nl

 

 

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden

ontleend.


