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BOUW JE DROOMHUIS
IN 9 STAPPEN

Na het oriënterend gesprek kan de gemeente u een optie op de 
gewenste vrije kavel verlenen. Deze optie wordt definitief na 
betaling van de vastgestelde optievergoeding. De termijn van deze 
optie is zes maanden. Deze termijn kunt u benutten voor het 
rondkrijgen van uw financiering en het vinden van een bouwer/
aannemer/architect die uw woonwensen kan realiseren. 

De gemeente stuurt de benodigde stukken naar de door u gekozen 
notaris. De notaris verzorgt de eigendomsoverdracht van de kavel.

Na goedkeuring van uw bouwplan kunt u een omgevingsvergun-
ning aanvragen. Deze heeft u nodig om te mogen starten met de 
bouw van uw woning. U kunt deze aanvragen via 
www.omgevingsloket.nl. 

Om uw (woon)wensen te realiseren op een gemeentelijke kavel 
in Lelystad gaan wij graag met u in gesprek. Tijdens dit gesprek 
worden de mogelijkheden voor het bouwen van uw droomwoning 
met u besproken. Tevens worden de te volgen stappen en de 
voorwaarden met u doorgenomen.

Bespreek een schetsplan van uw woning op de door u gewenste 
kavel met een stedenbouwkundige en een vergunningverlener 
van de gemeente. Dit schetsplan dient ook als basis voor de wel-
stands- en bestemmingsplantoets. Neem tijdens dit gesprek uw 
plannen voor de woning mee. Informatie over welstand vindt u op: 
www.lelystad.nl/welstand

Heeft u een goedgekeurd bouwplan en een onherroepelijke 
omgevingsvergunning? Dan kunt u overgaan tot aankoop van uw 
kavel. Dit kunt u aangeven bij de gemeente. De gemeente stelt de 
(concept)koopovereenkomst voor u op. Nadat u akkoord heeft 
gegeven op de conceptovereenkomst, kunt u de definitieve 
overeenkomst ondertekenen op het stadhuis.
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informatieplein
wonen & ondernemen

informatieplein
wonen & ondernemen
Heeft u gedurende het traject vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met het Informatieplein Wonen en Ondernemen. 
U vindt ons in de hal van het stadhuis (Stadhuisplein 2). Dagelijks zijn wij geopend van 9.00 - 12.00 uur, ’s middags alleen op afspraak
en bereikbaar via wonen@lelystad.nl of 0320 - 278 555.  
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GEFELICITEERD MET UW NEUWE WONING!

ORIËNTATIE

EIGENDOMS-
OVERDRACHT
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Na de eigendomsoverdracht of vlak voor de start van de bouw volgt 
het schouwgesprek. Dit is een inspectie van de kavel. Het gesprek 
vindt uiterlijk vier weken voor de start van de bouw plaats. Voor het 
inplannen van dit gesprek kunt u contact opnemen met de 
gemeente. 

SCHOUW-
GESPREK
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Na de eigendomsoverdracht en het schouwgesprek kan uw 
aannemer starten met de bouw van de woning.

START BOUW
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U kunt in uw droomhuis gaan wonen. 

DROOMHUIS 
OPGELEVERD


