gemeente T i e l
Achterweg 2, 4001 MV Tiel
Postbus 6325, 4000 HH Tiel
Telefoon: (0344) 63 71 11
E-mail: gemeente@tiel.nl
Internet: www.tiel.nl

In te vullen door de gemeente
Nummer				
Datum ontvangst

DSP: 617

VOOROVERLEG BOUWEN EN/OF MONUMENTEN AANVRAAGFORMULIER
1. Gegevens aanvrager
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Fax

2. Gegevens gemachtigde/correspondentieadres
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Fax

3. Gegevens bouwwerk/perceel
Adres bouwperceel
Is het pand een
gemeente/rijksmonument

q Ja
q Nee

Kadastrale aanduiding
		
		

Gemeente:
Sectie:
Nummer:

Bent u eigenaar

q Ja

q Nee

Bent u huurder

q Ja

q Nee

Huidig gebruik bouwwerk
Nieuw gebruik bouwwerk
Omschrijving/aard
bouwwerkzaamheden

4 . In te dienen stukken (alles in enkelvoud).
Bestaande toestand
		
		

- Gevelaanzichten
- Plattegronden met aanduiding gebruiksfunkties
- Hoogte doorsnede(n). alles schaal 1:100 en voorzien van alle maatvoering

Nieuwe toestand
		
		

- Gevelaanzichten
- Plattegronden met aanduiding gebruiksfunkties
- Hoogte doorsnede(n). alles schaal 1:100 en voorzien van alle maatvoering

Situatietekening
		
		

Schaal 1:500 of 1:1000 voorzien van kadastrale gegevens, noordpijl, perceel grenzen (afstand tussen bouwwerk en erfafscheiding), omliggende bebou-		
wing en alle bouwwerken op eigen perceel waaruit de bereikbaarheid blijkt

5. Gegevens voor de welstandstoets (alles in enkelvoud)
Principe details en
doorsnede(n)
		

schaal 1:10 of 1:20 voorzien van alle maatvoering en omschrijving van de
toegepaste materialen en dikten. (details van fundering, vloer(en), kozijnaan-		
sluiting(en), goot- en (dak)overstek(ken))

Materiaal

Kleurgebruik

Foto’s 		

Bestaande toestand en omgeving

6. Handtekening aanvrager
Datum
Plaats
Handtekening

Let op:
Aan het vooroverleg zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn vastgesteld in de legesverordening. Als
het vooroverleg resulteert in een aanvraag bouwvergunning vervallen de kosten van het vooroverleg.
Na een positief besluit op het vooroverleg hoort binnen een redelijke termijn een bouwaanvraag
ingediend te worden.

7. Terugsturen
U kunt dit formulier en de bijlagen mailen naar: omgevingsloket@tiel.nl
Of per post versturen naar:
Gemeente Tiel
Omgevingsloket
Postbus 6325
4000 HH Tiel
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket,
telefoon (0344) 63 71 67.
Tip: maak een kopie van het ingevulde en getekende formulier voor uw eigen administratie/archief

