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(schetsplan, principeverzoek of bestemmingsplan herziening)

rm

Wat dient u in: (verplicht in te vulfen)

Voorlopig advies inzake:
•
^2

Principeverzoek: Wanneer u de bestemming van uw perceel geheel of gedeeltelijk
wilt wijzigen en/of het gebruik van uw perceel en/of opstallen wilt veranderen.
Schetsplan: Wanneer u plannen heeft om te gaan (ver)bouwen, of ais u deze nog
niet tot in alle details heeft uitgewerkt (getekend en berekend).

Definitieve aanvraag:
{5?j
Herziening, wijziging/uitwerking bestemmingsplan: U vraagt de gemeente om het
bestemmingsplan voor een perceel in uw eigendom te wijzigen ten behoeve van
de gebruiks- of bouwmogelijkheden op dat perceel.

Informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de balie van het Loket Bouwen, milieu en openbare
ruimte in het gemeentehuis:
Bezoekadres:
Willem-Alexanderstraat 7
7442 MA Nijverdal

1)

Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever (maximaal één persoon)

Aanhef:

(Ü heer

Q mevrouw

Voorletters:

ÏL

Naam: ......He ïckm:l

Adres:

V.... HL '1 .tf.Cr?.^^.>

Burger service nummer:
e-mail:

,

Woonplaats : .MjjXmi&.i..:

KA

Postcode: ...|tóU

(-1

,

p «. X\ €k k.ffl... ÜA.. V.V.C. \..*J\,l

Telefoonnummer: ....ÖS.UÉ.-.k5.k.B.Of^

mobiel:

Bent u: • eigenaar, • huurder, 0 anders, namelijk
2)

2

OMt.ttétkhz i<?&öc

Gegevens van de eventuele ontwerpen

Bedrijfsnaam:
Aanhef:

\/< A .-.ft. •...&vjSS<r?fct. .b*'.
0 heer

• mevrouw

Voorletters:

Jk

Functie:

/D.Uf.&oieur:

Adres;

Naam:... . j j . ^ l d k a ,

j.tf

tö&ti&ÏOto&l

Postcode:

^.idÈl..

e-mail:

JtÖ...Woonplaats : ....&<ij&5ftV

ber.t. .4 f?.f. ,<Q.. ^.-fe. r:.

Telefoonnummer: .0.SM 8..~*>.l.Qll.'o.
3)
•

O.fe-.i.( 'f.k.&kZ.6.

*rl/.
....ö.k.SS.dé..3>&

mobiel:

Laat u het verzoek door een gemachtigde verzorgen?
Nee, ga doornaar vraag 4

jR] Ja, vul onderstaande gegevens in

I/Afè . . . , ' j L t j . . W .

Bedrijfsnaam:
Aanhef:

(3 heer

O mevrouw

Voorletters:

.A

Naam:..

Functie:.

bv. k U .C X<et.U'..-.

Adres:

.U^jiAm,!.......lS

Postcode:

l.VivL.A6

e-mail:

faer,

&.^hk?.\

Woonplaats: .ltu5.££^..

k i v j . .ai. .U Cuh;: :r.%2óiïn

Telefoonnummer ..65&<L£MJS

. . A Ï X

..mobiel:

.„.oL.%.5.M.:ff.

•
P
P
•
•

Monsters van de toe te passen materialen (steen, dakpan, e.d);
Quickscan flora en fauna;
Archeologisch onderzoek;
Onderzoek geluidsbelasting;
Onderzoek bodem;

P

Onderzoek overige relevante milieuaspecten;

P

Stedenbouwkundig plan;

, / c . li^W^ÏP/;;.;^
t

n iïï/ïk'MfMfök

8)

Ondertekening:

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld:
(Als een gemachtigde Is aangageven dan most zowel de aanvrager als de gemachtigde hst verzoeK ondertekenen)

opdrachtgever:
plaats: ...Uxjverdcul

datum:

M:.Qf.j&>&-^

....handtekening $

naam :....

gemachtigde:
plaats:

HM£S£M

naam;

$.J2K Y.U>>
5

datum:

,^0l .~.^.,r.2#.t£~.

... handtekening
•

Het schetspian/principeverzcek kunt ir richten acm:
f

College van B&W van Heflendoorn
Postbus 200
7447 A E Hellendoorn

4)

Over het ingediende verzoek kan door de gemeente contact worden
opgenomen met:

-J2 Opdrachtgever
Q Ontwerper
g] Gemachtigde
5)

Lokale aanduiding van het bouwwerk/perceel waarop het verzoek betrekking
heeft:

Adres:

M(0:.c:UfA5e^ haai

Postcode:

.

Kadastraal bekend:
6)
....

7)

h ö<?k-... ïk»o.c?j^c<cd<&,

Woonplaats:
„(^m.-..:lhlk&c!D#m...$ectie(!$}

....'BJ^.V.Z&LJ.
+ nr

S.ed;e:....lj...M'.....f5^é'5

Omschrijving van uw verzoek:
}ii.tim?h&i<Mf...

kawhosn...

t,... 1/rldsir^u^.te

vgc^vuye*)

B i j dit verzoek worden de volgende bescheiden overgelegd:

(svp aankruisen welke beseneiden meegezonden worden)

0
0

0

|2J

Dit volledig ingevuld en ondertekend formulier;
Kadastrale situatieschets (schaal 1 :1000) met daarop aangegeven het
gehele perceel en de omliggende percelen en alle de percelen aanwezige en nieuwe en of
te wijzigen bebouwing met hun gebruik;
Bouwkundige tekening met daarop alle gevelaanzichten en plattegronden van zowel de
bestaande als van de nieuwe situatie voorzien van duidelijke maatvoering en
materiaalgebruik;
Foto's bestaande situatie;

