Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten Fontanusplein 1
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

T (0341) 359 768

Aanmeldformulier onderzoek legalisatie
langdurige illegale woonsituatie
Dit formulier mag alleen ingediend worden door de eigenaar van het pand.
Adres betreffende pand : .............................................................................................................
Kadastrale aanduiding

: .............................................................................................................

Huidige bewoner pand

: .............................................................................................................

Naam eigenaar pand

: .............................................................................................................

Adres betreffende pand : .............................................................................................................
Telefoonnummer

: .............................................................................................................

E-mailadres

: .............................................................................................................

Heeft het pand in het verleden een ander huisnummer of adres gehad?

 Ja /  nee

Zo ja, wat was dit andere huisnummer of adres?
………………………………………………………………………………………………………………
Sinds welke datum wordt het pand voor bewoning gebruikt?
………………………………………………………………………………………………………………
Is het gebruik van het pand voor bewoning onafgebroken geweest?

 Ja /  nee

Zo nee: welke perioden is het pand niet bewoond geweest en wat was hiervoor de reden?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Is de woonsituatie in het pand als inwoning vergund?

 Ja /  nee

Zo ja: op welke datum is deze vergunning afgegeven?
………………………………………………………………………………………………………………
Wat is de inhoud van het pand, of het gedeelte van het pand dat voor
bewoning wordt gebruikt?

………… m³

Heeft het pand een eigen bijgebouw?

 Ja /  nee

Is er vanuit de gemeente een handhavingsprocedure opgestart tegen de
aanwezigheid en/of de bewoning van het pand?

 Ja /  nee

Zo ja: heeft deze handhavingsprocedure geleid tot beëindiging van de bewoning?
 Ja /  nee, per ………………………………………………………………………..
Eventuele nadere opmerkingen
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening eigenaar

: …………………………………………..

U dient bij deze aanmelding de volgende gegevens te verstrekken:
-

Een plattegrond van het perceel, waarop de exacte locatie van het betref-fende pand is
aangegeven. Indien een eigen bijgebouw bij het pand aanwe-zig is, dient dit bijgebouw ook
aangegeven te worden.

-

Indien het de verwachting is dat uit ons gemeentelijk bevolkingssysteem niet blijkt dat de
bewoning sinds 31-12-1992 plaatsvindt, kunt u alvast bewijs-stukken hiervoor toevoegen
zodat wij dit kunnen beoordelen.

NB: dit is géén formele aanvraag omgevingsvergunning
Gemeente Putten
Januari 2016

