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Oosteind is een lintdorp tussen Oosterhout en Dongen, ligt ten oosten van de A27 en heeft 1.210 inwoners 
(2021). Langs de provinciale weg vind je enkele winkels, waaronder een bakkerij, een kapsalon, dierenarts 
en een groothandel. Daarnaast vind je een kerk in dit gemoedelijke dorp, als ook een diversiteit aan vereni-
gingen. Je vindt er onder meer een tennis- en voetbalvereniging, als ook een manege waar je kan paardrij-
den. Het dorp heeft een kleinschalige, sfeervolle basisschool St. Jan (een brede dorpsschool) met een cen-
trale ligging te midden van het dorp. Voor middelbare scholen is in de omliggende dorpen, Oosterhout en 
Dongen, voldoende keuze. 

Het dorp ligt gunstig ten opzichte van de A27 (Utrecht - Breda), de A58 (Bergen op Zoom - Eindhoven) en 
A59 (Zonzeel - ‘s-Hertogenbosch). Binnen een kwartier staat u in het centrum van het gezellige Breda met 
al haar voorzieningen, maar nog sneller bent u in het centrum van Oosterhout waar eveneens uitstekende 
winkelvoorzieningen zijn, alsmede vele sport- en recreatievoorzieningen en diverse horecagelegenheden.

Kenmerken
Type object:  bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning 

Kadastraal bekend als:  Gemeente Oosterhout, sectie V, nummer 1479 (gedeeltelijk)
Grootte bouwkavel:   Circa 2500 m2 of zoveel als na kadastrale inmeting zal blijken

Bestemming:  Agrarisch
  Gemeente is gevraagd medewerking te verlenen voor woonbestemming.

Ligging:  Aan rand bebouwde kom, doorgaande weg, vrij zicht over landerijen, 
  Goede bereikbaarheid van voorzieningen en uitvalswegen. Zichtlocatie.

Bijzonderheden:  Verkoper regelt herbestemming van agrarisch naar wonen;
  Koper dient zelf de omgevingsvergunning te regelen;
  Koper  kan een eigen woningontwerp realiseren;
  Mogelijkheid aanwezig voor beroep aan huis;
  De naastgelegen stal zal worden afgebroken;
  De nabij gelegen N629 is recentelijk vernieuwd waardoor de doorstroming, 
  verkeersveiligheid en oversteekbaarheid is verbeterd.   

De bouwkavel
De bouwkavel is gelegen bij Provincialeweg 29, Oosteind. Het betreft een zichtlocatie met een uitste-
kende bereikbaarheid. 

De kavel is thans een weide / grasland met daarnaast een grote stal en boerderij. De bestemming ter 
plaatse is agrarisch. Verkoper vraagt de gemeente de planlocatie te laten herbestemmen naar een 
woonbestemming om een bouwkavel te ontwikkelen op de locatie. De naastgelegen stal zal worden 
gesloopt. De daarnaast gelegen boerderij zal worden behouden en zal worden gesplitst waardoor ter 
plaatse een twee onder een kapwoning zal ontstaan. 

Het plangebied is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van Oosteind (gemeente Oosterhout). 

De landelijke omgeving van het plangebied kent een gemengde gebruiksstructuur waar diverse (voor-
malige agrarische) bedrijfslocaties, landbouwgronden en burgerwoningen zijn gevestigd. 

De agrarische functies in de omgeving zijn de laatste jaren aanzienlijk afgenomen, op diverse locaties 
worden voormalige  agrarische bedrijfsgebouwen gebruikt ten behoeve van andere activiteiten dan 
agrarische activiteiten.

Oosteind en omgeving





Het bezichtigingen van een object is ook voor onze opdrachtgevers een bijzondere aangelegenheid. 
Alvorens een bezichtiging te laten plaatsvinden vragen wij u om eens langs het object te rijden en de 
directe omgeving te verkennen. Na een eventuele bezichtiging stellen zowel onze opdrachtgevers als wij 
het op prijs als u binnen enkele dagen een reactie geeft.

Disclaimer
De eigenaar van dit onroerend goed heeft ons de opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen 
voor u ten aanzien van ons uiteraard geen financiële consequenties heeft. Geheel vrijblijvend informeren 
wij u over de mogelijkheden voor de verkoop van uw eigen woning en/of bedrijf, het bestemmingsplan, 
bepalingen e.d. Uiteraard is het aan te bevelen om te zien of deskundige bijstand door bijvoorbeeld een 
NVM makelaar gewenst is. Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen. 

Deze brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. Hoewel wij bij het maken van 
de omschrijving zorgvuldig te werk gaan, kunnen bij afwijkingen aan deze brochure geen rechten worden 
verleend. Deze informatie dient beschouwd te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te 
treden. Een overeenkomst tussen partijen ontstaat alleen nadat beide partijen het met elkaar eens zijn 
over alle onderdelen van een mogelijk tot stand te komen koopovereenkomst en de koopovereenkomst 
door beide partijen is ondertekend, ongeacht of u handelt als natuurlijk persoon of in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf. Vooraf hieraan kan ieder der partijen zich terug trekken uit de onderhandeling 
zonder dat de wederpartij een schadevergoeding kan eisen in welke vorm dan ook.

Provincialeweg nabij nr. 29, Oosteind

NVM Koopovereenkomst 
Koper dient er rekening mee te houden dat hij tot zekerheid van nakoming van de eventuele te sluiten 
koopovereenkomst binnen een nader af te spreken termijn een waarborgsom of bankgarantie dient te 
deponeren bij een naar door hem te noemen notaris ter grootte van 10% van de koopsom. 

Interesse of vragen? 
Bel ons voor meer informatie op 0162-426348!
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