
Ens Oost 

informatiebijeenkomst 

 

Datum:  16-10-2019 



 Opening door Wiemer Haagsma 

 

 Toelichting over het gelopen proces  

     door klankbordgroep Ens-Oost 

 

 Planpresentatie Ens-Oost  

 

 Beeldkwaliteit in Ens-Oost  

 

 Informatie over kavels en planning  

 

 De aankoop van een nieuwbouwwoning  

     door makelaar Ingrid Goes 

 

 Na afloop toelichting en aanvullende informatie 

 tafel 1: Plan en procedure 

 tafel 2: Kavel uitgifte en verkoop 

 

 

  Programma 



Ens Oost, een co-creatief plan 

 co-creatieve bijeenkomsten en (werk)sessies 



Ens Oost 
stedenbouwkundig plan en 

beeldkwaliteit 

 

Door:  Z. Rexha Maroslic 



Stedenbouwkundig plan 

Uitganspunten 

1. Een toekomstbestendige uitbreiding voor Ens 

2. Dorpseigen kwaliteiten als drager van het plan 

3. Plan is representatief en leesbaar 

4. Plan reageert op de wensen en behoeften  

5. Ruimte voor vernieuwing, variatie en individuele expressie 

 



Stedenbouwkundig plan 

groene mantel 

groen veld 

relatie omgeving, 

zichtlocaties als 

visitekaartje 

groene polderstraat 

vizier landschap 

input uit de samenleving 

is zichtbaar 

voorkanten t.o. 

voorkanten, 

achterkanten t.o. 

achterkanten 



Beeldkwaliteit-welstand 

markante plekken, 

beeldbepalend, 

samenhang (niet 

identiek) in kapvorm en 

kleurstelling, verrijking 

d.m.v. detailleringen 

verbijzondering “koppen” 

welstandsvrije 

gebieden met ruimte 

voor vernieuwing, 

variatie en individuele 

expressie  

nokrichting 

dubbele oriëntatie 



Beeldkwaliteit-welstand 

op de kaart 



Beeldkwaliteit-welstand 

op beeld 



Ens-Oost 

kavels en planning 

 

Door:  R.P.J. van de Kar 



   Verkaveling Ens Oost 

2^1 kap 
woningen 

vrijstaande
woningen 

14 

13 

8 

12 

rij woningen 

Levensloop 
woningen 

Particulier 

Projectmatig 



Aanbod kavels Ens-Oost 

 

 Uitgifte 1e fase  

• 10  2^1 kap woningen particulier 

• 6  vrijstaande woningen particulier 

• 8  rijwoningen  project 

• 6 levensloop woningen (3^1) project  

 

 Uitgifte 2e fase 

• 4 2^1 kap woningen particulier 

• 7 vrijstaande woningen particulier 

• 6 levensloop woningen (2^1) project 

   

 
 



   Fasering Ens Oost 

2^1 kap 
woningen 

vrijstaande
woningen 6 

8 

 6 

rij woningen 

Levensloop 
woningen 

Uitgifte 1e fase 

Uitgifte 2e fase 

2^1 kap 
woningen 

10 

 4 

7 

 6 

vrijstaande
woningen 

Levensloop 
woningen 

1e fase 2e fase 

1e fase 

Dubbel 
bestemming 



Richtprijzen particuliere kavels Ens Oost 

 
 

Kavel voor een 2^1 kap woning 
 Kavel met oppervlakte ca. 330m2  

 Vierkante meterprijs € 145,- excl. BTW 

 Richtprijs voor een kavel € 58.000,- incl. BTW k.k. 

 

 Kavel voor een vrijstaande woning 
 Kavel met oppervlakte ca. 540 m2   

 Vierkante meterprijs € 170,- excl. BTW 

  Richtprijs voor een kavel  € 111.000,- incl. BTW k.k. 

 

* Richtprijzen zijn gebaseerd op de grondprijzen 2019,  en 

 worden in 2020 mogelijk geïndexeerd.  

 
 
 



 Bestemmingsplan procedure  

      november 2019 t/m maart 2020 

      (onder voorbehoud van beroep) 

 

 Mogelijkheid indienen zienswijzen 

      november t/m december 2019 (6 weken) 

 

 Inschrijving en loting van kavels 1e fase 

      voorjaar 2020 

      Voor info: mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl 

 

 Gunning projectmatige kavels 1e fase 

      voorjaar 2020 

 

 Bouwrijpmaken van bouwgrond  

      juni t/m september 2020 

      (onder voorbehoud van belangstelling bouwkavels) 

 

 Verkoop/uitgifte van kavels en mogelijkheid woningbouw 

      oktober 2020 

 

  Planning 

 



           Einde 


