Gegevens bevoegd gezag Gemeent e Heemstede

Referentienummer

Datum ontv angst

Formulierversie
2011.01

Aanvraaggegevens
Aanvraagnumm er

157723

Aanvraagnaam

nieuwbouw bloemenkiosk

Uw referentiecode

1118BAEK

Ingediend op

27-06-2011

Soort proc edure

Uitgebreide procedure

Projec tom schrijving

Het plaatsen van een permanente bloemenkiosk in
Heemstede

Opm erking

-

Gefaseerd

Nee

Blokk erende onderdelen weglaten

Ja

Persoonsgegevens openbaar
m ak en

Ja

Bouwkosten openbaar mak en

Nee

Bijlagen die later komen

De desbetreffende onbrek ende bijlagen.

Bijlagen n.v.t. of al bekend

nvt

Bevoegd gezag

Om gevingsvergunning

Naam :

Gem eente Heem stede

Bezoekadres:

Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede

Postadres:

Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Telefoonnummer:

023-5485868

Faxnumm er:

023-5485700

E-mailadres algemeen:

gemeente@heemstede.nl

W ebsite:

www.heemstede.nl

Contactpersoon:

A.J.A. Jongm ans

Dat um aanvraag: 27 juni 2011

Aanvraagnummer: 157723 Gemeente Heemstede Formulierversie 2011.01
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Loc atie van de werkzaamheden
W erkzaamheden en onderdelen
Overig bouwwerk bouwen
• Bouwen
• Handelen in strijd met regels ruim telijke ordening

Bijlagen

Om gevingsvergunning

Dat um aanvraag: 27 juni 2011
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Gemeente Heemstede

Formulierversie
2010.02

Aanvrager bedrijf
1

2

Bedr ijf

KvK-vestigingsnummer

000000000000

Statutaire naam

Bloemenkiosk van Goyen

Handelsnaam

Bloemenkiosk van Goyen

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

J

Voorvoegsels

-

Achternaam

van Baek el

Func tie

-

Vestigingsadres bedr ijf

Postcode

2012VG

Huisnummer

2

Huisnummertoevoeging

a

Straatnaam

Linschotenstraat

W oonplaats

HAARLEM

Correspondentieadres

Adres

Linschotenstraat 2-a
2012VG HAARLEM

5

Om gevingsvergunning

Contactgegevens

Telefoonnummer

0621423623

Faxnumm er

-

E-mailadres

hanvanbaek el@live.nl

Dat um aanvraag: 27 juni 2011
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Gemeente Heemstede

Formulierversie
2010.02

Gemachtigde bedrijf
1

2

Bedr ijf

KvK-vestigingsnummer

340718980000

Statutaire naam

KPG architecten b.v.

Handelsnaam

-

Contactpersoon

Geslacht

3

4

5

Om gevingsvergunning

Man
Vrouw

Voorletters

T.

Voorvoegsels

van

Achternaam

Dijk

Func tie

architec t

Vestigingsadres bedr ijf

Postcode

2101AB

Huisnummer

49

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Bronsteeweg

W oonplaats

HEEMSTEDE

Correspondentieadres

Postbus

46

Postcode

2100AA

Plaats

HEEMSTEDE

Contactgegevens

Telefoonnummer

0235290190

Faxnumm er

-

E-mailadres

info@kpgarchitec ten.nl

Dat um aanvraag: 27 juni 2011
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Gemeente Heemstede

Formulierversie
2010.02

Locatie
1

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Heemstede

Kadastrale gemeente

Heemstede

Kadastrale sectie

A

Kadastraal perceelnumm er

7697

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag voor m eerdere adressen
of percelen?
Toelichting op locatie

2

De lokatie is nu nog een standplaats voor een k iosk, hier
wordt een nieuwe vaste standplaats gerealiseerd.

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

Om gevingsvergunning

Ja
Nee

Dat um aanvraag: 27 juni 2011

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perc eel
U bent huurder van het perceel
Anders

Aanvraagnummer: 157723 Gemeente Heemstede Formulierversie 2010.02
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Gemeente Heemstede

Formulierversie
2010.01

Bouwen
Overig bouwwerk bouwen
1

De bouwwerkzaamheden

W at is er op het bouwwerk van
toepassing?

Toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Het plaatsen van een permanente bloemenkiosk

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

Ja
Nee

Plaats van het bouwwerk

W aar gaat u bouwen?

Terrein

Let op: Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een
gesloten stortplaats, dan dient u een extra bijlage toe te voegen aan uw aanvraag. Download de
[url=http://www.infom il.nl/stort plaatsgrondwaterbeschermingsgebi ed]bijlage[/url].
3

Br uto vloer oppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

4

Ja
Nee

W at is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

W at is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

30

Br uto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Om gevingsvergunning

Ja
Nee

W at is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerk zaamheden?

0

W at is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerk zaamheden?

95

Dat um aanvraag: 27 juni 2011
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5

Oppervlakte bebouwd terrein

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

6

W at is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

W at is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerk zaamheden?

0

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Het bouwwerk is aanwezig van

Januari

Het bouwwerk is aanwezig tot

Januari

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?
7

Ja
Nee

Gebruik

W aar gebruik t u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruik t.
W aar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Om gevingsvergunning

Ja
Nee

Dat um aanvraag: 27 juni 2011

Wonen
Overige gebruiksfuncties
momenteel gedeeltelijk tijdelijk stalruim te
Wonen
Overige gebruiksfuncties
bloemenkiosk

Aanvraagnummer: 157723 Gemeente Heemstede Formulierversie 2010.01
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8

Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfunc ties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen en in de bovenste rij de bijbehorende bezettingsgraadk lassen (B1 t/m B5)
voor de gebruiksoppervlakte (GO) en vloeroppervlak te van het verblijfsgebied (VO). Vul voor alle
gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn onder de juiste bezettingsgraadklassen de totale
gebruiksoppervlakte en vloeroppervlak te van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

B1 GO B1 VO B2 GO B2 VO B3 GO B3 VO B4 GO B4 VO B5 GO B5 VO
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)

Bijeenkomst
Cel
Gezondheidszorg
Industrie

Kantoor
Logies

Onderwijs
Sport
W inkel

28

26

Overige
gebruiksfuncties
9

Uiterlijk bouwwerk

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 verm eldt
Onderdelen

M ateriaal

Kleur

hout

cremewit

hout

cremewit

Dakgoten en boeidelen

hout

cremewit

Dakbedekking

zink

gepatineerd

Gevels
- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Bors tweringen
- Voegwerk

Kozijnen
- Ramen
- Deuren
- Luiken

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende m aterialen en kleuren
in.

-

10 Mondeling toelichten

Ik wil m ijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwm eester.

Ja
Nee

11 Kosten

W at zijn de geschatte kosten voor
de bouwwerk zaamheden in euro's
(exc lusief BTW )?

Om gevingsvergunning

Dat um aanvraag: 27 juni 2011

35000,00
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Gemeente Heemstede

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Formulierversie
2010.01

Overig bouwwerk bouwen
1

Handelen in strijd met regels ruimtelijke or dening

M et welke regels voor ruimtelijk e
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Om gevingsvergunning

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinc iale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke m ate de
voorgenom en werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijk e ordening.

Het is niet toegestaan om perm anente bebouwing te
plaatsen.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Plantsoen met tijdelijke bloem enstal.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Het plaatsen van een permanente bloemenkiosk.

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijk e ordening.

zie ruim telijke onderbouwing in bijlage

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

W ordt er afgewek en van het
exploitatieplan?

Ja
Nee

Dat um aanvraag: 27 juni 2011

Aanvraagnummer: 157723 Gemeente Heemstede Formulierversie 2010.01

Pagina 1 van 1

Gemeente Heemstede

Formulierversie
2010.02

Om gevingsvergunning

Bijlagen
Naam bijlage

Type

Datum ingediend

Status document

1118BAEK Ruimtelijke
onderbouwing

Kleurenfoto's
Situatietekening
Overzic htstekening
Plattegrond of
doorsnedetekening
Geveltekening
Overig

27-06-2011

In behandeling

Dat um aanvraag: 27 juni 2011
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