Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2019.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

4696763

Aanvraagnaam

container op perc. Y258, Hoebenstraat Nederweert

Uw referentiecode

-

Ingediend op

06-10-2019

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

op perceel Y258 hebben we een bijentuin. We willen de
bezoekers ontvangen in de bijentuin, maar ook in een
bezoekersruimte, waar info aanwezig is. We hebben tevens
een afsluitbare ruimte nodig voor ons tuingereedschap.
Om beide functies goed tot zijn recht te laten komen willen
we een container plaatsen. Die bekleedt zal worden met
natuurlijke materialen om bijen te huisvesten. Er is overleg
geweest met Dhr. P. Tullemans van Nederweert.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

geen bijlagen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

geen bijlagen.
Er heeft inmiddels een aantal keren uitgebreid overleg
plaatsgevonden met dhr. P. Tullemans van de gemeente
Nederweert

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 6 oktober 2019

Naam:

Gemeente Nederweert

Bezoekadres:

Raadhuisplein 1
6031 VR Nederweert

Postadres:

Postbus 2728
6030 AA Nederweert

Telefoonnummer:

0495-677111

Faxnummer:

0495-633245

E-mailadres:

info@nederweert.nl

Website:

www.nederweert.nl

Contactpersoon:

wordt nog toegekend

Aanvraagnummer: 4696763
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Bereikbaar op:

Datum aanvraag: 6 oktober 2019

Aanvraagnummer: 4696763

van 09.00 tot 16.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur

Pagina 2 van3

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Overig bouwwerk bouwen
• Bouwen
Bijlagen

Datum aanvraag: 6 oktober 2019

Aanvraagnummer: 4696763
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Aanvrager

Formulierversie
2019.01
1

Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht

2

3

Man
Vrouw
Niet bekend

Voorletters

G.J.C.

Voorvoegsels

-

Achternaam

Parren

Verblijfsadres

Postcode

6031HB

Huisnummer

2

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Meester Mertensstraat

Woonplaats

Nederweert

Correspondentieadres

Adres

Meester Mertensstraat 2
6031HB Nederweert

5

Toelichting bij persoonsgegevens

Toelichting

6

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 6 oktober 2019

De bijentuin is mede mogelijk gemaakt door de Stichting
Bijzzzaak uit Nederweert.
Zij zijn ook betrokken bij deze aanvraag.

Aanvraagnummer: 4696763

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Locatie

Formulierversie
2019.01
1

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Nederweert

Kadastrale gemeente

Nederweert

Kadastrale sectie

Y

Kadastraal perceelnummer

258

Bouwplannaam

-

Bouwnummer

-

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

Datum aanvraag: 6 oktober 2019

Aanvraagnummer: 4696763

Ja
Nee
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Bouwen

Formulierversie
2019.01

Overig bouwwerk bouwen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
het plaatsen van een 20 voets container met afmetingen
600 x 240 x 260 cm (LBH)
De buitenkant van de container zal bekleedt worden met
materialen om bijen te huisvesten.
Als je voor het perceel staat zal de container een plek
krijgen tegen de erfgrens links onder de bomenrij. De plaats
zal ongeveer op de helft van de lengte van het perceel zijn.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

3

Ja
Nee

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Bijgebouw

Naam van het bijgebouw of
bouwwerk

container 20 voets

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?
4

Ja
Nee

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?
5

Ja
Nee

Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?
6

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren blijft het
bouwwerk op de locatie bestaan?
Datum aanvraag: 6 oktober 2019

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4696763

10

Bevoegd gezag: Gemeente Nederweert
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Hoeveel maanden?
7

0

Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

openbare bijentuin Nederweert

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

8

Inrichten van een ontvangstruimte met educatieve functies.
Daarnaast zal een gedeelte gebruikt worden voor het
aanwezige tuingereedschap

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)

Bijeenkomst

3

7

7

1

7

7

Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
9

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
Onderdelen

Materiaal

Kleur

hout, bamboo, riet

natuurlijk

staal

groen grijs

staal

groen grijs

Gevels
- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Voegwerk
Kozijnen
- Ramen
- Deuren
- Luiken
Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Datum aanvraag: 6 oktober 2019

Aanvraagnummer: 4696763

-

Bevoegd gezag: Gemeente Nederweert
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10 Mondeling toelichten

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

Datum aanvraag: 6 oktober 2019

Aanvraagnummer: 4696763

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Nederweert
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Formulierversie
2019.01

Bijlagen
Formele bijlagen
Naam bijlage

Datum aanvraag: 6 oktober 2019

Aanvraagnummer: 4696763

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document
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