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Beste mensen, 
 
In de afgelopen weken heeft u allemaal contrac-
ten getekend en veel informatie ontvangen. Infor-
matie die soms wisselde en steeds actueler werd.  
 
In deze informatiebrief praten wij u helemaal bij 
over alle ins en outs van het Plan Lambrasse. We 
hebben heel veel goed nieuws (en helemaal geen 
slecht nieuws) te melden. 
 
Bezwaren en bouwvergunning 
Inmiddels zijn alle bezwaren tegen het Plan Lam-
brasse ingetrokken. Er is dus niemand meer die 
bezwaar heeft tegen de komst van deze wijk. Het 
gemeentebestuur van Wijchen heeft dan ook per 
heden een bouwvergunning verstrekt voor de 
eerste drie fases van het Plan Lambrasse (alles 
behalve de Poort van Leur). Het vrijstellingsbe-
sluit, de bouwvergunningen alsmede de brief van 
de Gemeente waarin nadrukkelijk verklaard wordt 
dat er geen bezwaren meer zijn tegen het plan 
Lambrasse,worden vanaf heden op internet ge-
publiceerd.  
 
Alhoewel deze bouwvergunning formeel nog zes 
weken ter inzage ligt, kan in feite niemand be-
zwaar maken omdat uitsluitend nog tot de be-
zwaarprocedure kunnen worden toegelaten dege-
ne die ook in eerste instantie bezwaar gemaakt 
hebben. Aangezien die er niet meer zijn is vanaf 
datum verstrekking sprake van een definitieve en 
bruikbare bouwvergunning als bedoeld in artikel 4 
van de met u gesloten koopovereenkomst. Een 
vergunning die ook niet meer voor schorsing of 
vernietiging vatbaar is.  
 
Start bouw 
Het allerbelangrijkste gevolg van dit alles is na-
tuurlijk dat de bouw nu definitief van start kan 
gaan. In de komende weken beginnen ze met het 

afzetten van het terrein (in eerste instantie het 
grote gebied tot en met de centrale toren). Ver-
volgens gaan de archeologen aan het werk, 
waarna de damwand geslagen wordt en de vijver 
wordt uitgegraven. Daarna begint de aanleg van 
de bouwwegen, de bouwputten en de hoofdleidin-
gen van de nutsvoorzieningen (gas, water, elek-
tra, centrale antenne, telefonie en riolering). Zo 
ongeveer in april, als het weer ook wat beter is 
(alhoewel het nu natuurlijk ook prima is) dan start 
de bouw.  
  
Bouwen en opleveren gaat in volgorde van bouw-
nummer. 
  
Passeren Groninger akte 
Terug naar het heden: in de tweede helft van de 
volgende week zal de notaris alle overdrachten 
per Groninger akte passeren, zodat u vanaf vol-
gende week de kavel of het appartementsrecht op 
uw naam heeft staan.  
 
Het merendeel van u heeft daarvoor een volmacht 
afgegeven. Mocht u toch hierbij zelf aanwezig 
willen zijn dan kan dat alsnog. Even bellen met 
Ruud Hoonaard van het notariskantoor op (024) 
6415272. 
 
Definitieve akte en ingangsdatum rente  
koopsom en termijn nul 
Nu er direct sprake is van een bruikbare bouw-
vergunning kan ook direct gestart worden met de 
vervolgaktes n.l.  de vervallen verklaring van de 
ontbindende voorwaarden en de hypotheekakte, 
zodat ook de koopsom en de termijn nul voldaan 
kan worden.  
 
Wij hebben besloten om de koopsom van de 
grond en zgn. termijn nul niet  rentedragend te 
laten zijn vanaf datum ontvangst bouwvergunning 
maar pas vanaf 1 februari 2006. U betaalt vanaf 
dat moment een rente van 5% hetgeen neerkomt:  

a. voor de woningen grond € 40.000,- plus  nul-
de termijn ad € 17.000,- is € 57.000,- ad 5% 
voor 365 dagen is € 7,80 per dag oftewel € 
234,- per maand. 

b. voor de appartementen in de centrale toren 
grond € 33.000,- plus  nulde termijn ad  
€ 17.000,- is € 50.000,- ad 5% voor 365  
dagen is € 6,85 per dag oftewel € 206,- per 
maand. 

c. voor de appartementen in de donjons Noord 
en Zuid woningen grond € 55.000,- plus nul-
de termijn ad € 17.000,- is € 62.000,- ad 5% 
voor 365 dagen is € 9,86 per dag oftewel  
€ 296,- per maand. 

 
Omdat dit rente van een geldlening is (u bent 
immers eigenaar en in feite leent de ontwikkelaar 
nog geld aan u totdat u betaalt) zal deze rente niet 



 

met BTW worden verhoogd en is die fiscaal af-
trekbaar.  
 

2 Als u snel eigen geld wilt inzetten om zo min mo-
gelijk rente te betalen en dus reeds voor 1 februari 
de zaak wilt afwikkelen, dan verzoeken wij u dit 
even per email te melden aan notaris van Hovell 
op zijn emailadres notaris@vanhovell.knb.nl.   
 
Daarbij dient u dan ook aan te geven bij welke 
bank de financiering zal worden afgesloten en of u 
daar alles al geregeld heeft. De notaris kan dan 
de nodige zaken voorbereiden  en u rond 1 fe-
bruari oproepen voor een afspraak om alles te 
regelen.  
 
Wilt u dan een kopietje van deze mail sturen aan 
Miranda.Raesen@hansjanssen.nl omdat die ook 
de feitelijke organisatie van een en ander regelt.  
 
Indien de financiering via bemiddeling van Hans 
Janssen Garantiemakelaars of Michel de Wildt 
Assurantiën loopt dan hoeft u niets te onderne-
men. Zij zullen met u de verdere offerte regelen 
en ervoor zorgen dat de hypotheekbank de stuk-
ken naar de notaris toezendt. Indien de financie-
ring via een van deze kantoren loopt dan hoeft u 
ook geen kopie van de koopakte bij de bank af te 
geven. Hans Janssen Garantiemakelaars zorgt er 
dan voor dat de betreffende bank digitaal de juiste 
informatie krijgt.  
 
Helaas stelt de Rabobank Rijk van Nijmegen zich 
ten deze strikt formeel op en wil pas meewerken 
aan het passeren van hypotheekakten nadat de 
genoemde bezwaartermijn van zes weken is ver-
lopen. De Rabobank baseert zich daarbij op een 
voorwaarde die zou zijn gesteld door de Nationale 
Hypotheekgarantie. Ons blijkt echter niets van die 
voorwaarde en ook de organisatie van de Natio-
nale Hypotheekgarantie heeft desgevraagd een 
en ander niet kunnen bevestigen noch kunnen 
ontkennen. De Rabobank handhaaft in deze ech-
ter haar standpunt. Op zich is dat jammer, maar 
anderzijds is het ook allemaal niet zo’n probleem 
omdat van dit uitstel niemand verder schade lijdt. 
Immers, de bouwrente die u aan ons betaalt is 
gelijk of nagenoeg gelijk aan de hypotheekrente,  
waardoor er voor u weinig of geen schade ont-
staat. Alhoewel formeel op 15 maart a.s. de rente 
omhoog zou gaan naar 7% (zie artikel 5.2. sub b) 
blijft die rente voor kopers met leningen van de 
Rabobank gehandhaafd op 5% totdat u door de 
notaris in de gelegenheid bent gesteld de hypo-
theekakte te passeren. U leidt derhalve van dit 
uitstel geen schade. 
 

Als het dan goed is ontvangt u tussen 1 februari 
en 15 maart (en kopers met een financiering bij de 
Rabobank vanaf 15 maart) een nadere oproep 

van de notaris om een afspraak te maken om 
langs te komen en een en ander af te werken, 
zodat u ook echt eigenaar van het kavel of het 
appartementsrecht wordt.  
 
Verkoop zeer voorspoedig 
De verkoop loopt zeer voorspoedig. Alle 181 wo-
ningen zijn verkocht. Van de appartementen die in 
de verkoop zijn, zijn er nog 6 te koop: 1 in de cen-
trale toren, 5 in de Donjon Zuid. Ook de laatste 
fase, de 22 appartementen in de Poort van Leur, 
gaat nu volop in de verkoop. Het gaat hier om 
vrije sector woningen tegen een verlaagde koop-
som dus iedereen kan nu profiteren van de lage 
prijzen.  
 
Naam wijk en huisnummering 
Inmiddels is de naam van de wijk bekend. Dit zal 
zijn de Hof van Hagevoort en dan met nummers 
die beginnen bij de Centrale Toren en dat rechts-
om rond gaan. De naam is gekozen op advies van 
de heer Johan Jansen van het Instituut Wijchen, 
het infocentrum voor lokale historie. De naam is 
geïnspireerd op het feit dat deze gronden vroeger 
deel uitmaakte van de historische boerderij De 
Hagert, die nu aan de andere kant van de A326 
ligt en tezamen met het daarin gesitueerde zorg-
centrum nog steeds die naam draagt. De Hagert 
heette vroeger echter ook Hagevoort, zoals dat 
vermeld is in het “verpandingsregister” van 1674. 
Vandaar de keuze voor deze naam.  
 
Er wordt een nieuwe download (Nieuwbrief nr. 3) 
voorbereid waarop per bouwnummer het adres 
staat vermeld alsmede de kadastrale omschrij-
ving, nummer en inmiddels door het kadaster 
ingemeten grootte.  
 
Meer- en minderwerk 
Er is in de afgelopen dagen ook veel gepraat over 
het meer- en minderwerk. We hebben kritiek, 
commentaar en verzoeken goed ter harte geno-
men en dat betekent bijv. dat de hal iets anders 
ingedeeld wordt, de CV en wasmachineaanslui-
ting of naar de zolder of naar de garage is      
verhuisd en dat de aanbouwen gewoon bij de 
woningen zijn getrokken en niet alleen als keuken 
gebruikt kunnen worden, maar ook in open ver-
binding met de woonkamer staan. Wij verwijzen u 
voor alle gegevens naar de afzonderlijke nieuws-
brief over meer en minderwerk. 
  
Het meer- en minderwerk behoeft overigens pas 
over enkele maanden opgegeven te worden. Op 
de bouwplaats komt een kopersinformatiecentrum 
te staan. Een van de medewerkers van Pepping 
Bouw roept u dan op om samen met hem uw keu-
zes en het meer- en minderwerk te bekijken.  
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Aangepaste website 
Thans is ook de website aangepast in die zin dat 
daaraan twee nieuwe knoppen worden toege-
voegd. De eerste knop gaat “Laatste nieuws” he-
ten. Hierin komt met een datum iedere aanvulling, 
wijziging, oproep, toevoeging download e.d. te 
staan. Wanneer u dan de site wekelijks opent ziet 
u direct wat nieuw is zodat u ook dat nieuwe ele-
ment kunt lezen. Op die manier blijft u snel en 
gemakkelijk op de hoogte van de laatste wijzigin-
gen. 
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Ook komt er de mogelijkheid om via de website 
vragen te stellen. U krijgt dan daarop rechtstreeks 
een antwoord en als dat antwoord belangrijk is 
voor andere kopers dan wordt het in een stan-
daard lijst met vragen en antwoorden opgenomen.  
 
Belangrijke afspraak: alleen reageren als u dat 
gevraagd wordt 
Zoals dat ook op de informatieavond is gezegd 
hoeft u niet zelf zaken als definitieve akte, meer- 
en minderwerk e.d. te regelen. U krijgt daarvoor 
van de makelaar of aannemer een oproep. Als u 
uw financiering via Hans Janssen of Michel de 
Wildt regelt krijgt u daarvoor van hen ook een 
oproep om een en ander af te werken. Als u zelf 
bij een andere bank de financiering regelt dan 
moet u er goed voor zorgen dat:  

a. uw hypotheek in hoofdsom niet hoger is dan 
110% van de koopsom, dus bij een koopsom 
van € 129.900,- maximaal € 142.890,-; 

b. u zelf zo snel mogelijk de offerte met bijlagen 
met uw bank moet afwikkelen; 

c. u uw bank moet verzoeken om de hypo-
theekstukken op te sturen naar de notaris. U 
krijgt dan van de notaris een oproep.  

 
 
 
Wijchen, 29 januari 2006 
 
Belin Projectontwikkeling BV 
 
 
Bijlagen 

1. brief van Belin Projectontwikkeling BV d.d. 29 
januari 2007 aan de kopers van de woningen, 
inhoudende het vervallen van de ontbindende 
voorwaarde voor Belin indien er geen bouw-
vergunning zou worden ontvangen 

2. bouwvergunning fase 1 
3. bouwvergunning fase 2  
4. bouwvergunning fase 3 
5. brief Gemeente Wijchen d.d. 18 januari 2007 

inhoudende de mededeling dat er geen be-
zwaren (meer) zijn tegen het Plan Lambras-
se.  
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