Dit formulier is bestemd voor:

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

Loket Ruimte
T (0341) 359 611

Aanvraag beoordeling schetsplan
Ruimte voor stempel(s)

Bij de aanvraag moeten meerdere documenten bijgevoegd worden. Zie hiervoor de toelichting onderaan
dit formulier.

Aanvrager
Bedrijfsnaam : ………………………………………………………......…(indien van toepassing)
Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s) : …………..……. Achternaam : ....................................................................m/v
Straatnaam

:

…………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
Faxnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

:

BSN-nummer

…………………………………………………………………………………...…….
: …………………………………………………………………………………...…….

Gegevens over het bouwplan
Het (ver-)bouwen van : ………………………………………………………………………………..
Bouwlocatie

: ………………………………………………………………………………..

Straatnaam

: ………………………………………………………………………………..

Huisnummer

: …………..……..…. Toevoeging

Postcode

: …………..………… Woonplaats : ...................................................

Bestemming/gebruik

:

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

………………………………………………………………………………..

Bruto inhoud

: …………..………… m³

Bruto oppervlak

: …………..………… m²

Oppervlak perceel

: …………..………… m²

Gegevens van de ontwerper
Bedrijfsnaam

: ………………………………………………………......…(indien van toepassing)

Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ....................................................................m/v

Straatnaam

:

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

…………………………………………………………………………………...…….

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
Faxnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Toelichting bij te voegen documenten
Bij de aanvraag dienen te worden gevoegd:
-

Tekeningen in 2-voud, waaruit blijkt de bestaande en nieuwe toestand en het gebruik van
het bouwwerk door middel van:
* plattegronden (schaal 1:100);
* lengte- en dwarsdoorsnede(n) (schaal 1:100);
* alle gevelaanzichten (schaal 1:100).

-

Overzicht van toe te passen materialen en kleuren.

-

Een situatietekening (schaal 1:1000) van het totale bouwperceel, waaruit blijkt de situering
van het bouwwerk op het perceel met de wijze van ontsluiting, de relatie met omliggende
percelen en de daarop gesitueerde bebouwing, wegen, paden en groenvoorziening.

-

Foto's van de bestaande situatie en de directe omgeving, inclusief de omliggende
bouwwerken (ter beoordeling van het bouwplan in relatie tot de omgeving).

-

Overzicht van materialen en kleuren van belendende bouwwerken.

-

Indien er sprake is van herbouw dient een berekening van de inhoud van de bestaande en
nieuwe bouwwerken te worden overgelegd.

Alle tekeningen voorzien van de van belang zijnde maten. Voor een juiste beoordeling van het
schetsplan dienen de tekeningen bouwtechnisch deugdelijk te zijn.
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening

: …………………………………………..

De gegevens die aan de gemeente worden verstrekt zijn in principe openbaar. Alleen indien
daarom wordt verzocht, worden deze vertrouwelijk behandeld. Voor een goede beoordeling van
de aanvraag dienen bovengenoemde gegevens te worden verstrekt. Het overleggen van
onvoldoende gegevens betekent dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

