Domaine de Cantagrils
Bouwterrein in Frankrijk

Prachtige locatie
midden in de natuur

Beleef Frankrijk
optimaal
Het domein Cantagrils-France ligt in de gemeente Argelliers op ca. 25 km
ten noordwesten van de stad Montpellier, regio Languedoc-Roussillon.
Op deze prachtige locatie te midden van de natuur biedt Cammingha een terrein
te koop aan met diverse ontwikkelingsmogelijkheden.
De Hérault is het grootste departement van de Languedoc-Roussillon. De uitlopers van het Massif Central lopen langzaam af in de
diepblauwe zee. De kust wordt gevormd door meren en lagunes. De
stranden zijn schoon en ideaal voor een gezinsvakantie. Het binnenland is stiller en ruiger met vooraanstaande plaatsen van het protestantisme.
Cantagrils is 5 km verwijderd van Viols le fort. Een gezellig klein
dorpje, met leuke terrasjes en restaurants. Op 28 kilometer ligt
Montpellier, de hoofdstad van het département Hérault, een plaats
met een gezellige, zuidelijke sfeer waar een kwart van de bevolking
uit studenten bestaat.
Dit departement ligt in het hart van de Languedoc, aan de rand van
de Middellandse zee en is een uitgelezen bestemming voor liefhebbers van ‘far niente’. Zijn toeristische badplaatsen en vele zandstranden nodigen uit tot ontspanning.

De Hérault biedt zijn bezoekers een veelheid aan culturele en natuurlijke ontdekkingen. Steden zoals Montpellier, Pézenas en Lodève met een rijk erfgoed, het achterland van de Languedoc, gezellige
dorpjes en ongerepte landschappen trekken natuurliefhebbers en
wandelaars aan.
Middeleeuwse bouwkunst, Renaissance en een gewaagde moderne
architectuur gaan hier hand in hand. De echte middeleeuwse bouwkunst vindt u in de mooiste dorpjes van Frankrijk zoals; Minerve,
Saint-Guilhem-le-Desert en Olargues.
En er is ook nog de vallei van de Hérault met zijn twee beroemde
grotten, versierd met schitterende druipstenen.
Wilt u meer informatie over het domein Cantagrils kijk dan op
onze website: www.cammingha.nl

www.cammingha.nl

Domein Cantagrils, een prachtige locatie,
midden in de natuur
Voorschriften bestemmingsplan voor het terrein ‘Cantagrils’,
volgens opgave gemeente Argelliers op 18 juli 2011
Zone V NA
Karakteristieken van deze zone;
Deze zone, zonder aanwezige voorzieningen, is bestemd voor
toeristische ontwikkeling zoals motel, hotel, vakantiecentrum,
camping of sportterrein. Deze ontwikkeling kan plaatsvinden met
medewerking van de gemeente en onder bepaalde voorwaarden.
Artikel V NA 1
- Uitbreiding van bestaande bouwwerken.
- Werken ten bate van de infrastructuur
- Hotel, camping, vakantiepark, stacaravanpark en attractiepark.
- Woonhuis, commerciële ruimte of werkplaats ten behoeve van
bovengenoemde bestemming.
Een projekt mag enkel uitgevoerd worden indien;
- Er geen schade aan de omgeving wordt toegebracht.
- Er geen gevaar voor veiligheid (explosie, brand) van de omgeving
wordt gecreërd.
- Er geen (geluids)overlast voor de omgeving plaats vindt.
- De omvang in verhouding is met de omgeving.
- De woonhuizen dienen enkel ten behoeve te zijn van de exploitatie,
bijvoorbeeld direktie, bewaking of onderhoud.

Artikel V NA 2
Alle andere bestemmingen zijn verboden op dit terrein en dan in
het bijzonder industriële gebouwen, opslagruimten, agrarische
installaties, parkeerterreinen en andere doeleinden welke niet overeenkomen met de reeds aanwezige omliggende bebouwing.
Artikel V NA 3
- Elk gebouw dient aangesloten te zijn op het openbare drinkwaternet.
- Elk gebouw dient aangesloten te zijn op het openbare rioleringssysteem.
Artikel V NA 14
- Een maximaal te bouwen oppervlakte is niet opgegeven.
Dit wordt per projekt bekeken.
De complete tekst van het bestemmingsplan vindt u op
www.cammingha.nl of op het gemeentehuis van Argelliers (34).
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Gezellige dorpjes en ongerepte
landschappen in een heerlijk klimaat

