Biedt te koop aan:

Industrieweg 5 te Hasselt

Industrieweg 5 te Hasselt
De Industrieweg 5 is gelegen op het bedrijventerrein in Hasselt direct aan het Zwarte Water.
Het betreft een bedrijfswoning op een kavel van 989 m² met voldoende ruimte om een bedrijf
te realiseren. Wonen en werken recht tegenover de oude stadskern van Hanzestad Hasselt!
Het geheel staat te koop voor € 295.000,-- kosten koper.

Woning:
De bedrijfswoning dateert van 1972 en heeft een inhoud van circa 500 m³. Het geheel verkeert
in een redelijke onderhoudsstaat en dient gemoderniseerd te worden. Aan de woning is een
garage gesitueerd. De ruime tuin aan de achterzijde grenst aan het water. Hierbij is gelegenheid
een boot aan te leggen.
Bedrijf:
Naast de woning is een perceel te bebouwen grond gelegen van circa 12 meter breed en 30
meter diepte. Hierop is een bedrijfsgebouw te realiseren. De ondergrond betreft
betonverharding. Naast het perceel ligt nog circa 1.500 m² bedrijfsgrond die indien gewenst
(gedeeltelijk) bij te kopen is.

Bestemming:
Het perceel is bestemd als “bedrijventerrein”. Bedrijfswoningen zijn toegestaan op dit gedeelte
van het bedrijventerrein. Ter plaatse geschikt voor de uitoefening van bedrijven in de
categorieën tot en met 3.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. Het bestemmingsplan en de
Staat van bedrijfsactiviteiten zijn bij de gemeente op te vragen.
Wonen is alleen toegestaan ten dienste van het bedrijf. Dat betekent dat een woning bij een
bedrijf waarvan in ieder geval een bewoner een functionele binding met het bedrijf heeft. Van
functionele binding is sprake indien:
1. de persoon een dienstverband van minimaal 18 uur per week bij het bedrijf heeft, of;
2. in het geval er geen sprake is van een dienstverband, de bewoner zijn hoofdinkomen uit
het bedrijf genereert;
Revitalisering bedrijventerrein:
De gemeente is bezig om het bedrijventerrein Zwartewater te herstructureren. Onderdeel
daarvan is de optimalisatie van de infrastructuur, waaronder de Industrieweg en Productieweg.
Deze worden in de eerste helft van 2016 geheel opnieuw ingericht. Meer hierover is te vinden
op www.zwartewaterland.nl.
Informatie:
Meer informatie is te verkrijgen bij de gemeente Zwartewaterland, de heer F. Bel
Per mail Grondzaken@zwartewaterland.nl of telefoon 038 385 3142

