
Nieuwstraat 23

PRIJS OP AANVRAAG
6171 GP Stein



soort 
type

bouwjaar
perceel

gebruiksopp. wonen
 bruto inhoud 

energielabel

vraagprijs

Eengezinswoning
Vrijstaand
1900
1175 m2
75 m2
225 m3 

In aanvraag 

OP AANVRAAG

Kenmerken



Wonen in het groen, 
dichtbij alle faciliteiten

Algemene informatie
Dit riante kavel met prachtig uitzicht over 
het Julianakanaal en het aangrenzend 
groengebied is gelegen aan de 
Nieuwstraat 23 te Stein. Het perceel is 
momenteel onderdeel van een groter kavel 
met meerdere woningen. Deze verkoop 
betreft een nieuw gesplitst perceel met 
oppervlakte van +/- 1175m2. Het kavel 
bevindt zich op 10 min loopafstand van 
het nieuwe en overdekte winkelcentrum. 
Daarnaast beschikt Stein over voldoende 
voorzieningen waaronder een basisschool, 
belevingspark ‘Steinerbos’, Kasteel Stein, 
verschillende sportaccommodaties en 
diverse horeca. Tevens zijn belangrijke 
uitvalswegen, zoals de A2, A76 en de 
Belgische grens zeer goed bereikbaar. 

Perceel met bebouwing 
Het perceel aan de Nieuwstraat 23 te 
Stein maakt momenteel deel uit van een 
groter kavel dat opgesplitst zal worden. 
De nieuwe kavel is deels gevormd door 
de al aanwezige haagstructuur. Dit perceel 
heeft een oppervlakte van plusminus 
1175m2, hetgeen pas definitief kan worden 
vastgesteld na splitsing bij het kadaster. 
Het perceel bevat enkele bouwwerken, 
in de vorm van het voormalig hoofdhuis 
en enkele separate bergingen. Het 
gedeelte gelegen aan de Nieuwstraat 
is gelegen in een open carré-opstelling. 
Het achtergelegen gedeelte is, middels 
een stenen tuinmuur en dubbel poorthek 
afgesloten. Dit achtergelegen kaveldeel 
is zeer riant van opzet en bevat een ruime 
garage en separate tuinberging. De 
garage is gebouwd in een twee-onder-
een-kapconstructie en is bouwkundig 
in goede staat. Het achter-perceel heeft 
een lengte van ruim 80 meter, waarbij 
de straatbreedte plusminus 18 meter is. 
Het perceel loopt taps toe richting het 
uiteinde, naar een uiteindelijke breedte 
van plusminus 8 meter. Daarnaast bevat 
het perceel een verval van enkele meters. 
Hierdoor is het achtergelegen water- en 
groengebied met een prachtig uitzicht 
te bewonderen. Deze achtertuin is op 
westelijke richting georiënteerd en vrijwel 
volledig omheind. Naast enkele ruime 
gazons is het achterste gedeelte ingericht 
als boomgaard.  

Nieuwbouw met historische invloed 
Het prachtige perceel aan de Nieuwstraat 
23 te Stein is zeer geschikt voor het 
realiseren van nieuwbouw. De huidige 
bouwwerken, welke zijn gesitueerd aan 
de straatzijde, zijn gebouwd in 1900 en 
beschikken daarmee over historische 
waarde. De lokale gemeente hanteert 
hierbij een beleid dat is gebaseerd op 
het behoud van dergelijke bouwwerken. 
Hierbij is het hoofdhuis en de 
naastgelegen separate bergingen, in de 
huidige staat, niet geschikt ter bewoning 
en dienen gerenoveerd te worden. Het 
hierdoor gevormde ontwerpkader is het 
perceel aan de Nieuwstraat uitermate 
geschikt voor nieuwbouw met historische 
invloed. Op deze manier kunnen de reeds 
aanwezige bouwwerken blijven bestaan, 
met een toevoeging van nieuwbouw. 
Deze nieuwbouw geeft een kans het 
achterliggend kavel meer te betrekken 
bij bestaande bebouwing. Hierbij zou 
een nieuw bouwvolume, gesitueerd in 
de breedte, meer zicht over de achtertuin 
geven. Zo ontstaat een voortuin met een 
meer ‘openbare’ uitstraling, welke zeer 
geschikt zijn voor de toegang naar de 
voordeur en het parkeren van voertuigen. 
Het nieuwe bouwdeel vorm een grens 
tussen deze voortuin en het riante 
achtergelegen nieuwe perceeldeel. 

Heeft u vragen over deze mogelijke 
nieuwbouw of de geldende beleidsregels? 
Dan kun u contact opnemen met ons 
kantoor via telefoon 046-2077144 of per 
email naar info@ylomakelaardij.nl 

Bijzonderheden
• Riant kavel met prachtig uitzicht over 

achtergebied
• Zeer geschikt voor nieuwbouw met 

historische invloed
• Georiënteerd op het westen
• Rustige en dorpse woonomgeving met 

voldoende faciliteiten 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 februari 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Stein
D
3670

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Nieuwstraat 23



















YLO Makelaardij 
Wij helpen u bij alle vraagstukken op gebied van vastgoed. Van aan- en 

verkoop tot beheer en onderhoud.

Kies de makelaar die bij u past.
Bij YLO Makelaardij bent u verzekerd van intensieve 
begeleiding bij uw aan- of verkooptraject. Dit traject 
wordt gekenmerkt door het maken van beslissingen die 
gevolgen hebben voor de toekomst. Onze makelaars 
bewaken deze toekomstvisie. Hierbij is het belangrijk 
de wens van de koper af te spiegelen tegen het huidige 
marktaanbod. Het team van YLO Makelaardij onderscheidt 
zich juist op dit vlak. Door de ruime ervaring en kennis 
op het gebied van vastgoed, bouwkunde en architectuur 
is het mogelijk u in de breedste zin van het woord te 
begeleiden. Binnen het begeleidingstraject kunt u over 
de volgende onderwerpen advies bij ons inwinnen:

• Waardebepalingen met verkoopadvies;
• Verkoop en/of verhuur van uw woning;
• Aankoopbegeleiding;
• Advies bij verbouwen of verhuizen;
• Transformatie t.b.v. betere verkoop; 
• Beheer & onderhoud van vastgoed.

Makelaar als intermediair.
De makelaars van YLO Makelaardij fungeren als een 
intermediair voor u als klant. Hierdoor ontstaat er een 
scheiding tussen de aankopende en verkopende partij. 
Deze scheiding is belangrijk voor het zakelijke aspect van 
het koop/verkoop-proces. Ons team toetst daarnaast de 
betrouwbaarheid van potentiële kopers/huurders. Ook 
bewaken wij de voorgestelde doelen met betrekking tot 
vraagprijs en verkoopprijs. Het is belangrijk om vooraf aan 
de verkoop/aankoop al realistische doelen op te stellen, 
om zo ook uw woonplezier in de toekomst veilig te stellen.

Hoe kunt u ons bereiken?
Heeft u vragen? Twijfel niet en neem contact met ons op 
via telefoon: 046-207 7144. U kunt ook een e-mail sturen 
naar info@ylomakelaardij.nl. 

Hopelijk mogen wij u binnenkort begroeten op ons 
kantoor gelegen aan de Rijksweg Noord 61 in Sittard.

Nieuw!
E-book ‘woning 

verkopen’

kijk op www.ylomakelaardij.nl



De inhoud van deze brochure is met de grootste zorg samengesteld en is bedoeld als sfeerimpressie en om
u een indruk van de woning en de woonomgeving te geven. De teksten, maatvoering en foto’s zijn indicatief,
hieraan kunnen geen juridische rechten worden ontleend. Voor vragen of voor meer informatie kunt u contact

opnemen met ons kantoor. Dit kan telefonisch via 046-207 7144 of per mail naar info@ylomakelaardij.nl.


