
AANVRAAG FORM U LIER SC H ETSPLAN t. b.v. VOOROVE RLEG

Ruimte voor stempel

Indienen in:
Indienen bij:
Afdeling:
Team:
Bezoekadres:
Postad res:

1 Gegevens van de opdrachtgever van het schetsplan:

a. Naam en voorletters:
b. Adres: straat en huisnummer

postcode en plaats
c. Telefoonnummer:
d. Faxnummer:
e. E-mailadres:

GE¡'lEEN-TE

I-R.8,
verounn inoen@waa lre. nl

Dienstverlening
Vergunningen
Koningin Julianalaan 19
Postbus 1O.OOO

5580 GA WAATRE

n van n vrouw

2 Lokale en kadastrale aanduiding van het bouwwerk/ perceel en eigendomssituatie:

a. Adres: straat en huisnummer
postcode en plaats

b. Kadastraal bekend gemeente
- sectie
- nummer(s)

Aalst / Waalre (doorhalen wat niet van toepassing is)

c Eigendomssituatie perceel/kavel n f¡gen grond Ll Erfpacht n Huur

3 Is het bouwwerk een monument of is het bouwwerk gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht?

nee
ja, aangeven welke van toepassing is Gemeentelijk monument

Rijksmonument
Beschermd stads- of dorpsgezicht

4 Omschrijvingbouwwerk:

Geef een korte omschrijving van het bouwplan
Het gaat om het ngeheel n gedeeltelijk à ! plaatsen,

! vernieuwen,
! veranderen,
n oprichten,
n vergroten,

van
Ruimte voor toelichting :

5 Gebruik van het bouwwerþ afmetingen en bouwkosten:

a. Wat is het huidige gebruik van het bouwwerk en de
bijbehorende terrei nen?

b, Wat is het gebruik van het bouwwerk en de
bijbehorende terreinen na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?



c

d

e

Oppervlakte van de nieuwbouw
Inhoud van de nieuwbouw
Aanneemsom of raming van de kosten (exclusief BTW) €

¡¡2
¡¡3

6 Architect:

a. Naam:
b. Adres: straat en huisnummer

postcode en plaats
c. Telefoonnummer:
d. Faxnummer:
e. E-mailadresr

7 Materiaal en kleurgebruik:

Materiaal: Kleur:
Gevels

Plint gebouw:

Gevelbekleding:
Borstwering:

Voegwerk:
Kozijnen en Ramen

Deuren:
Luiken:

Balkonhekken:
Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking:

8 Welstandsvergadering

Wilt u het bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie?

n Ja, door aanvrager E Ja, door architect n ruee

Handtekening

Plaats:
Datum

Onderstaande geqevens toevoegen :

1 Aanvraagformulier(volledig ingevuld)
2 Situatietekening (op schaal - t.o.v. perceelsgrenzen)
3 Plattegronden van alle verdiepingen (bestaand - nieuw)
4 Geveltekeningen (incl. belendende bebouwing)
5 Doorsnedetekening (lengte en dwarsdoorsnede, incl.

maaiveld)
7 Maatvoering (breedte, lengte, hoogte en peilmaten)
B Aanduiding bestemmingen
9 Foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing

U wordt dringend geadviseerd om in elk geval de in punten 1,2,3,4 en 5 genoemde gegevens te
overleggen, t.b.v. een zo spoedig mogelijk afhandeling van uw schetsplan.

n
n
n
n
n
n
n
n

Voor het in behandeling nemen van een schetsplan worden leges geheven.


