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Aandachtpunten voor de bouw. 
 
1. In meting kavel 
 
Uw aannemer moet bij de gemeente Rijswijk melden wa nneer er met de bouw van de 
woning gestart wordt. 
De gemeente zal daarna op verzoek van de koper door  een medewerker van 
de gemeente uw kavel en uw woning laten inmeten. De  rooilijnen en een 
haakse hoek worden uitgezet met piketpaaltjes. In e erste instantie wordt er 
dus alleen met kavelnummers gewerkt. 

2. Bouwterrein 
 
Het bouwterrein moet met hekken afgescheiden worden  zodat, wanneer er 
niet gewerkt wordt, onbevoegden het terrein niet ku nnen betreden. 
 
3. Bouwaansluitingen 
 
Voor de bouw van uw woning heeft uw aannemer doorga ans bouwwater en 
bouwstroom nodig. Dit worden bouwaansluitingen geno emd. Een 
bouwaansluiting wordt altijd doorgetrokken naar een  definitieve aansluiting in 
de meterkast. Als u de bouwaansluiting na de opleve ring van de woning wilt 
gebruiken voor een definitieve aansluiting, dan die nt u de definitieve 
aansluiting en de bouwaansluiting gelijktijdig aan te vragen. Anders vraagt u 
alleen een tijdelijke aansluiting aan. Zowel de bou waansluitingen als de 
definitieve aansluitingen kunnen via het Centraal M eldpunt Aansluitingen 
worden aangevraagd. Maak met uw aannemer goede afsp raken wie de 
aanvraag indient. 

4. Bouwplanning en coördinatie 
 
In RijswijkBuiten zullen gelijktijdig zowel kavelko pers als professionele 
marktpartijen actief zijn die allen hun eigen aanne mers gaan inschakelen. 
Werken met meerdere partijen op een (relatief) klei n oppervlak vereist 
nauwkeurige onderlinge afstemming. In de omgevingsv ergunning zijn dan 
ook voorwaarden opgenomen aangaande het werkterrein . U ziet er als 
opdrachtgever op toe dat uw aannemer en onderaannem ers zich houden aan 
deze afspraken en voorwaarden. en aan de eventuele daaruit voortkomende 
bouwplanning en leveringsschema’s. 

5.Nutsvoorzieningen 
 
Via het Centraal Meldpunt Aansluitingen (bereikbaar  via de site 
www.mijnaansluitingen.nl ) kunt u de aansluitingen voor elektra, water, 
kabeldiensten en telecommunicatie in één keer aanvr agen. Uw aanvraag moet 
minimaal 2 maanden voor de gewenste leveringsweek b ij het Centraal 
Meldpunt Aansluitingen (CMA) aanwezig zijn. Op basi s van uw aanvraag zorgt 
het CMA ervoor dat de deelnemende netwerkbedrijven uw gegevens krijgen. 
Die sturen u afhankelijk van hun procedure een offe rte, een 
opdrachtbevestiging of een rekening. 
Het Centraal Meldpunt Aansluitingen verzorgt alleen  de aanvragen voor de 
infrastructuur bij de netwerkbeheerders en niet voo r de leveringen van de 
diverse diensten. Hiervoor moet u contact opnemen m et de verschillende 



Bijlage brief bouwlogistiek Buitenkavels 

 

door u gewenste leveranciers van deze diensten. Let  er hierbij op dat de levering van 
diensten door netwerk providers langer kan duren. H oudt hierbij rekening met de 
opzegging van uw huidige aansluiting. 
 
 
6. Rioolaansluiting 
 
In RijswijkBuiten is sprake van een gescheiden rioo lstelsel (afvoer voor 
vuilwater en hemelwater ieder op een eigen stelsel) .  
Uw woning moet op het rioleringsstelsel worden aang esloten. De aansluiting vraagt u 
aan bij de gemeente Rijswijk. Het aanvraagformulier  
kunt u downloaden op de website www.rijswijkbuiten.nl. 
Zodra dit formulier door is ontvangen zullen wij ee n factuur versturen. Na betaling 
zullen wij onze aannemer opdracht geven om de uitle gger van de riolering aan te 
leggen tot op de kavel grens. Hierna kan uw aanneme r de woning met een 
ontstoppingsstuk aansluiten. 
De aansluiting van het ontstoppingsstuk dient plaat s te vinden onder toezicht van de 
gemeente. Het ontstoppingsstuk moet ten alle tijden  bereikbaar zijn. 
 
7. Maaiveldhoogte en peilmaat 
 
Het peil (kruin van de weg) van het maaiveld in het  gebied voor de 
Buitenkavels wordt bepaald op basis van de maaiveld hoogte. Bij het verlenen 
van de omgevingsvergunning wordt de vloerpeilhoogte  aangegeven. U dient 
er rekening mee te houden dat u na de realisatie va n uw woning de kavel 
mogelijk nog op hoogte dient te brengen. Voor de af voer van eventuele 
overtollige grond dient de koper zelf zorg te drage n. 

In sommige gevallen is het mogelijke overtollige gr ond af te voeren binnen het gebied. 
U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Ben Mos ch, bodemspecialist 
RijswijkBuiten op telefoonnummer 0623706157.   
 
8. Kabels en leidingen 
 
De bouwkavels liggen in een omgeving waar waarschij nlijk al diverse kabels en 
hoofdleidingen aanwezig zijn. Het is daarom niet to egestaan om opslag en/of 
werkzaamheden met zwaar materieel op de openbare we g te plaatsen zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de toezichthouder. W aar nodig dient u, in 
overleg met de toezichthouder, beschermingsmaatrege len voor de kabels en 
leidingen te treffen zodat het bouwterrein toeganke lijk is. U bent 
verantwoordelijk voor de bescherming van de aftakki ngen van de kabels en 
leidingen op uw bouwterrein of voor de hoofdleiding en en kabels als u 
(tijdelijk) het bouwterrein ontsluit. Eventuele bes chadigingen, verzakkingen, 
of andere calamiteiten moet u direct melden bij de toezichthouder. Ook dient u 
zich te houden aan de Voorwaarden Structin met betr ekking tot 
gecombineerde aanleg van kabels en leidingen. 
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9. Fundering 
 
Ten aanzien van de funderingswerkzaamheden zijn er enkele punten van 
aandacht tijdens de uitvoering die in het bijzonder  gelden voor kavels met bestaande 
woningen in de omgeving. Het verdient echter aanbev eling om hier al tijdens het 
ontwerp zoveel mogelijk mee rekening te houden. Dit  zijn:  
 
• Mate waarin trillingsvrij gefundeerd moet worden al s grenzend aan 
reeds opgerichte belendingen gefundeerd moet worden . 
• Aanwezigheid van eerder gerealiseerde palen en mini male afstand 
daarvan. 
• Toegankelijkheid van het bouwterrein voor de (hei)s telling (ook van 
toepassing voor vrije kavels die met een brug worde n ontsloten). 

10. Schade aan gebouwen van derden 

Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen is het raadzaam in het geval van 
belendende percelen een 0-meting te doen. Hiermee k an worden aangetoond dat 
eventuele schade niet ten gevolge van de bouw is ve roorzaakt. U dient na te gaan of 
uw aannemer hiervoor een z.g.n. CAR-verzekering hee ft. 

 


