Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2019.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

4700587

Aanvraagnaam

Vierkant bij vensterbank dichtmetselen

Uw referentiecode

-

Ingediend op

08-10-2019

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Muurtje onder vensterbank dichtmetselen maar antracieten
stenen. Er komen namelijk nieuwe kozijnen in met dezelfde
afmetingen en zelfde looks (linker draai kantel raam vervalt).
Echter betreft het kunststof kozijnen.

Opmerking

Graag hoor ik of ik het muurtje door mag metselen.

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

In mijn ogen is er verder geen nodig anders graag bericht.

Bijlagen n.v.t. of al bekend

In mijn ogen is er verder geen nodig anders graag bericht.

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 8 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

Bereikbaar op:

van 09.00 tot 16.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur

Aanvraagnummer: 4700587
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
• Bouwen
Bijlagen

Datum aanvraag: 8 oktober 2019

Aanvraagnummer: 4700587
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Locatie

Formulierversie
2019.01
1

Adres

Postcode

6031GN

Huisnummer

25

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Tichelveld

Plaatsnaam

Nederweert

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

Datum aanvraag: 8 oktober 2019

Aanvraagnummer: 4700587

Ja
Nee
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Bouwen

Formulierversie
2019.01

Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel
veranderen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Ik krijg op 14 oktober de sleutel van mijn nieuwe woning.
Deze woning is gebouwd in 1987 en heeft aparte ramen.
Nu zit er linksonder een hout vierkant. Er komen nieuwe
kozijnen (houtlook kunststof) in met dezelfde afmetingen als
huidig raam. Momenteel zit er aan de linkse kant een draaikantel raampje. Deze komt te vervallen en word gewoon
een grote raam die niet open kan. Doordat er nieuwe
kozijnen inkomen wil ik het hout vierkantje laten vervallen en
dicht willen metselen met antracieten stenen. De antracieten
stenen komen onder de volledige vensterbank. Zie bijlage
voor het voorbeeld het voorbeeld hoe ik het wil betreft
Tichelveld 66 en 68.

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

Ja
Nee

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Hoofdgebouw

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

Kozijnen

Kunststof

Gebroken wit

- Ramen

Kunststof HR++ glas

gebroken wit

- Deuren

Kunststof

Antraciet (voordeur)

Gevels
- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Voegwerk

- Luiken

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Datum aanvraag: 8 oktober 2019

Aanvraagnummer: 4700587

-

Bevoegd gezag: Gemeente Nederweert
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4

Mondeling toelichten

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

Datum aanvraag: 8 oktober 2019

Aanvraagnummer: 4700587

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Nederweert
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Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 8 oktober 2019

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

Voorbeeld_voorkant_pdf

Voorbeeld
voorkant.pdf

Anders

2019-10-08

In
behandeling

Aanvraagnummer: 4700587
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