Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2012.02

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

676705

Aanvraagnaam

Milieu, bouw 1e fase en sloop Grolseweg 19 Beltrum

Uw referentiecode

2011-151

Ingediend op

21-12-2012

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

- Bouwen Zeugenschuur.
- Bouwen Kraamzeugenschuur.
- Bouwen Biggenschuur.
- Bouwen Werktuigenberging.
- Bouwen Vrijstaande bedrijfswoning met aangebouwd
bijgebouw.
- Nieuw inrit/ inrit verplaatsen

Opmerking

Deze aanvraag t.a.v. Mevr. J. Timmerhuis.

Gefaseerd

Ja, fase 2

Gerelateerde aanvraag/melding:

27483

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

-

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Bevoegd gezag
Naam:

Gemeente Berkelland

Bezoekadres:

Marktstraat 1
7271 AX Borculo

Postadres:

Postbus 200
7270 HA Borculo

Telefoonnummer:

0545-250 250

Faxnummer:

0545-250 244

E-mailadres algemeen:

info@gemeenteberkelland.nl

Website:

www.gemeenteberkelland.nl

Contactpersoon:

Team Bouwen en Milieu, tel. 0545-250 250

Datum aanvraag: 21 december 2012 Aanvraagnummer: 676705
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Woning bouwen
• Bouwen
Bijbehorend bouwwerk bouwen
• Bouwen
Bijbehorend bouwwerk bouwen 2
• Bouwen
Bijbehorend bouwwerk bouwen 3
• Bouwen
Bijbehorend bouwwerk bouwen 4
• Bouwen
Uitrit aanleggen of veranderen
• Uitrit aanleggen of veranderen
Bijlagen
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Locatie

Formulierversie
2012.02
1

Adres

Postcode

7156 LB

Huisnummer

19

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Grolseweg

Plaatsnaam

BELTRUM

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Datum aanvraag: 21 december 2012 Aanvraagnummer: 676705

Ja
Nee
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Bouwen

Formulierversie
2012.02

Woning bouwen

1

Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of
meerdere zorgwoning(en)?
2

Zorgwoning(en)
Geen zorgwoning(en)

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Vrijstaande bedrijfswoning met aangebouwd bijgebouw

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
3

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
4

Ja
Nee

Terrein

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

5

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

262

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

932
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6

Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

7

8

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.
Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties
Varkensbedrijf met bedrijfswoning
Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

120

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

114

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Woning met bijgebouw
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9

Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

0

64

64

Bijeenkomst
Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
10 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

1

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

12 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee

13 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels

Baksteen

Rood genuanceerd

- Plint gebouw

Baksteen

Donkerrood genuanc.

- Gevelbekleding

Werzalith

Donker groen

- Borstweringen

n.v.t.

n.v.t.

- Voegwerk

Cementmortel

Grijs

Kozijnen

Hout

Gebr. wit

- Ramen

Hout

Donker groen

- Deuren

Hout

Donker groen

- Luiken

Hout

Donker groen

Dakgoten en boeidelen

Zink/WBP

Zink/Gebr. wit

Dakbedekking

Pannen

Antraciet

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

14 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.
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Formulierversie
2012.02

Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

15 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of
meerdere zorgwoning(en)?

Zorgwoning(en)
Geen zorgwoning(en)

16 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Nieuwbouw van de zeugenschuur volgens bijgevoegde
tekeningen W-101, W-102, B-101, B-102, B-103 en B-104.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

17 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

18 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

2670

19 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

15022
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20 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

2670

21 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

22 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.
Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Wonen
Overige gebruiksfuncties
Agrarisch
Wonen
Overige gebruiksfuncties
Agrarisch

23 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

0

2579

2579

Bijeenkomst
Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
24 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels

Prefab Baksteenmotie

Rood genuaneerd

Damwand profielplaat

Donker groen

- Voegwerk

Cement/ Beton

Grijs

Kozijnen

Hout/ Kunststof

Gebroken wit

- Ramen

Hout/ Kunststof

Gebroken wit

- Deuren

Hout/ Kunstsof

Donker groen

Dakgoten en boeidelen

Zink/ Staal

Grijs/ Gebroken wit

Dakbedekking

Golfplaten

Donkergrijs

- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen

- Luiken

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

25 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.
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Formulierversie
2012.02

Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen 2

37 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of
meerdere zorgwoning(en)?

Zorgwoning(en)
Geen zorgwoning(en)

38 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
- Nieuwbouw van kraamzeugenschuur volgens de
bijgevoegde tekeningen W-201, W-202, B-201, B-202 &
B-203.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

39 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Bijgebouw

Naam van het bijgebouw of
bouwwerk

Kraamschuur

40 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

1228

41 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

5195
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42 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

1228

43 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

44 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.
Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Wonen
Overige gebruiksfuncties
Agrarisch
Wonen
Overige gebruiksfuncties
Agrarisch

45 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

0

1024

1024

Bijeenkomst
Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
46 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels

Prefab baksteenmotie

Rood genuanceerd

Damwand

Donker groen

- Voegwerk

Cement/ Beton

Grijs

Kozijnen

Hout/ Kunststof

Gebroken wit

- Ramen

Hout/ Kunststof

Gebroken wit

- Deuren

Hout/ Staal

Donkergroen

Dakgoten en boeidelen

Zink/ Staal

Grijs/ Gebroken wit

Dakbedekking

Golfplaten

Donkergrijs

- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen

- Luiken

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

47 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.
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Formulierversie
2012.02

Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen 3

48 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of
meerdere zorgwoning(en)?

Zorgwoning(en)
Geen zorgwoning(en)

49 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
- Nieuwbouw van de Biggenschuur volgens de bijgevoegde
tekeningen W-301, W-302, B-301, B-302 & B-303.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

50 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

51 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

2440

52 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

11570
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53 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

2440

54 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

55 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.
Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Wonen
Overige gebruiksfuncties
Agrarisch
Wonen
Overige gebruiksfuncties
Agrarisch

56 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

0

2489

2489

Bijeenkomst
Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
57 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels

Prefab baksteenmotie

Rood genuanceerd

Damwand

Donker groen

- Voegwerk

Cement/ Beton

Grijs

Kozijnen

Hout/ Kunststof

Gebroken wit

- Ramen

Hout/ Kunststof

Gebroken wit

- Deuren

Hout/ Staal

Donker groen

Dakgoten en boeidelen

Zink/ Staal

Grijs/ Gebroken wit

Dakbedekking

Golfplaten

Donkergrijs

- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen

- Luiken

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

58 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.
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Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen 4

26 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of
meerdere zorgwoning(en)?

Zorgwoning(en)
Geen zorgwoning(en)

27 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Nieuwbouw van de werktuigenberging volgens de
bijgevoegde tekeningen W-401 & B-401.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

28 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

29 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

300

30 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

1533
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31 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

300

32 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

33 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.
Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Wonen
Overige gebruiksfuncties
Agrarisch
Wonen
Overige gebruiksfuncties
Agrarisch

34 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

0

293

293

Bijeenkomst
Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
35 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels

Damwand Profielplaat

Donker groen

- Plint gebouw

Prefab baksteenmotie

Rood genuanceerd

- Gevelbekleding

Damwand profielplaat

Donker groen

Kozijnen

Hout/ Kunststof

Gebroken wit

- Ramen

Hout/ Kunststof

Gebroken wit

- Deuren

Hout/ Kunststof

Donker groen

Dakgoten en boeidelen

Zink/ Staal

Grijs/ Gebroken wit

Dakbedekking

Golfplaten

Donkergrijs

- Borstweringen
- Voegwerk

- Luiken

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

36 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.
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Uitrit aanleggen of veranderen

Formulierversie
2012.02
6

Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?
7

Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.
Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.
8

Ja
Nee

Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders
- Verplaatsen van het inrit volgens de bijgevoegde tekening
S-104.
Voorerf
Zijerf
Achtererf
Bosmansweg

Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
bestaande in- of uitrit?

+/- 5 meter

Wat worden de afmetingen van de
in- of uitrit in de nieuwe situatie?

+/- 5 meter

Welk materiaal wordt gebruikt?

Klinkers

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Datum aanvraag: 21 december 2012 Aanvraagnummer: 676705
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Formulierversie
2012.02

Bijlagen
Formele bijlagen
Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

Tekening_W-101---Zeugenschuur_pdf

Tekening_W-101--Zeugenschuur.pdf

Welstand

21-12-2012

In
behandeling

Tekening_W-102---Zeugenschuur_pdf

Tekening_W-102--Zeugenschuur.pdf

Welstand

21-12-2012

In
behandeling

Bouwaanvraag_B--101--Zeugenschuur_pdf

Bouwaanvraag_B--101--Plattegronden,
Zeugenschuur.pdf
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012

In
behandeling

Bouwaanvraag_B--102--Zeugenschuur_pdf

Bouwaanvraag_B--102--Plattegronden,
Zeugenschuur.pdf
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012

In
behandeling

Bouwaanvraag_B--103--Zeugenschuur_pdf

Bouwaanvraag_B--103--Plattegronden,
Zeugenschuur.pdf
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012

In
behandeling

Bouwaanvraag_B--104--Zeugenschuur_pdf

Bouwaanvraag_B--104--Plattegronden,
Zeugenschuur.pdf
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012

In
behandeling

Vuurlastberekening_zeugen_pdf

Vuurlastberekening_zeugen.pdf

Brandveiligheid

21-12-2012

In
behandeling

Tekening_W-201---Kraamzeugen_pdf

Tekening_W-201--Kraamzeugen.pdf

Welstand

21-12-2012

In
behandeling

Tekening_W-202---Kraamzeugen_pdf

Tekening_W-202--Kraamzeugen.pdf

Welstand

21-12-2012

In
behandeling

Bouwaanvraag_B--201--Kraamzeugen_pdf

Bouwaanvraag_B--201--Plattegronden,
Kraamzeugen.pdf
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012

In
behandeling

Bouwaanvraag_B--202--Kraamzeugen_pdf

Bouwaanvraag_B--202--Plattegronden,
Kraamzeugen.pdf
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012

In
behandeling

Bouwaanvraag_B--203--Kraamzeugen_pdf

Bouwaanvraag_B--203--Plattegronden,
Kraamzeugen.pdf
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012

In
behandeling

Vuurlastberekening_Kraamzeugen_pdf

Vuurlastberekening_Kraamzeugen.pdf

Brandveiligheid

21-12-2012

In
behandeling

Tekening_W-301---Biggenschuur_pdf

Tekening_W-301--Biggenschuur.pdf

Welstand

21-12-2012

In
behandeling

Tekening_W-302---Biggenschuur_pdf

Tekening_W-302--Biggenschuur.pdf

Welstand

21-12-2012

In
behandeling

Bouwaanvraag_B--301--Biggenschuur_pdf

Bouwaanvraag_B--301--Plattegronden,
Biggenschuur.pdf
doorsneden en

21-12-2012

In
behandeling
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Naam bijlage

Bestandsnaam

Type
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

Datum
ingediend

Status
document

Bouwaanvraag_B--302--Biggenschuur_pdf

Bouwaanvraag_B--302--Plattegronden,
Biggenschuur.pdf
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012

In
behandeling

Bouwaanvraag_B--303--Biggenschuur_pdf

Bouwaanvraag_B--303--Plattegronden,
Biggenschuur.pdf
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012

In
behandeling

Vuurlastberekening_Biggenschuur_pdf

Vuurlastberekening_Biggenschuur.pdf

Brandveiligheid

21-12-2012

In
behandeling

Veiligheids_en_gezondheidsplan_pdf

Veiligheids_en_gezondheidsplan.pdf

Anders

21-12-2012

In
behandeling

Welstand_W-401_Nieuwbouw_werktuigenb.

Welstand_W-401_Nieuwbouw_werktuigenberging.pdf

Welstand

21-12-2012

In
behandeling

Bouwaanvraag_B--401_Nieuwbouw_werktuigenb

Bouwaanvraag_B--401_-Plattegronden,
Nieuwbouw_werktdoorsneden en
uigenberging.pdf
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012

In
behandeling

Bestektekening_1_Bedrijfswoning_pdf

BestektekeningPlattegronden,
_1_Bedrijfswoning.pdf doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012

In
behandeling

Bestektekening_2_Bedrijfswoning_pdf

BestektekeningPlattegronden,
_2_Bedrijfswoning.pdf doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012

In
behandeling

Bestektekening_3_Bedrijfswoning_pdf

BestektekeningPlattegronden,
_3_Bedrijfswoning.pdf doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

21-12-2012

In
behandeling

Bouwbesluitcontrole_woning_pdf

Bouwbesluitcontrole_woning.pdf

21-12-2012

In
behandeling

Tekening_S-104---Inrit_pdf

Tekening_S-104---Inr- Situatietekening uitrit
it.pdf

21-12-2012

In
behandeling
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