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Aanvraagformulier voor het in behandeling nemen van een 

Conceptaanvraag 
Volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

1. Gegevens van de eigenaar / huurder of belanghebbende 

Naam:_______________________________________ Voorletters______________________ M / V 

Bedrijf:________________________________________________________________________________ 

Adres/Postbus:_________________________________________________________________________ 

Postcode / Woonplaats:_________________________________________________________________ 

Telefoon:___________________________________Emailadres:________________________________ 

 

2. Gegevens van de gemachtigde / ontwerper van het bouwwerk 

Bedrijfsnaam:__________________________________________________________________________ 

Contactpersoon:_______________________________________________________________________ 

Registratienummer Handelsregister:_____________________________________________________ 

Adres/Postbus:_________________________________________________________________________ 

Postcode / Woonplaats:_________________________________________________________________ 

Telefoon:___________________________________Emailadres:________________________________ 

 

3. Gegevens van het bouwwerk 

Controleer vooraf of uw plannen vergunningplichtig zijn en doe de vergunningencheck op 

www.omgevingsloket.nl. 

 

Omschrijving van de werkzaamheden:___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Bouw/werkadres:_______________________________________________________________________ 

Bouwkosten (of raming) excl. b.t.w.     € __________________________________________________ 

Extra oppervlakte/inhoud:__________________________ m
2

. _____________________________m
3

. 

 

Bouwactiviteit info: Materialen: kleuren 

Gevels   

Voegwerk   

Bekleding   

Dakbedekking   

Goten   

Kozijnen   

Deuren   

Boeiboord   

   

   

   

Handtekening aanvrager:    Datum: 

 

 

 

 __________________________________   ________________________________ 
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FORMULIEREN 

AANVRAAGFORMULIER, volledig ingevuld 

Gegevens aanvrager:  

 U dient eigenaar/belanghebbende te zijn. Een architect/aannemer/sloper is gemachtigde en geen 

aanvrager. 

 Voorletters van de aanvrager opgeven zoals exact vermeld in de gemeentelijke basisadministratie, in 

uw paspoort of op uw identiteitskaart. Een omgevingsvergunning is namelijk persoonsgebonden. 

 Uw huidige woon- of bedrijfsgegevens worden hier gevraagd. 

 Bij bedrijven, altijd een contactpersoon opgeven met de juiste voorletters. 

 Het (bouw)adres waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd kunt u bij 3 aangeven. 

 

IN TE DIENEN BESCHEIDEN 

SCHETSPLAN TEKENING, bouwkundig getekend 

 Schaal niet kleiner dan 1:100 (let op verkleiningen van tekening). 

 Plattegronden met maten. 

 Alle gevelaanzichten. 

 Horizontale- en/of verticale doorsnede met goot- en nokhoogten van de nieuwbouw. 

 Gezichtsbepalende details van gevelopbouw, dakrand etc. (min. schaal 1:5). 

 Bestaande toestand (met uitzondering bij gehele nieuwbouw). 

SITUATIETEKENING 

 Schaal niet kleiner dan 1:1000. 

 Van voldoende kwaliteit (bv. kadastrale kaart, zie ook www.kadaster.nl). 

 Situering van andere bouwwerken op het te bebouwen terrein. 

 De aangrenzende terreinen met de daarop voorkomende bebouwing. 

 Bij aanbouw tegen achtergrens bouwwerk omgeven door 4 straten. 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 De behandeling van een conceptaanvraag heeft geen officiële status. 

 Voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag zijn legeskosten verschuldigd.  

 Deze worden in rekening gebracht bij de aanvrager (1). 

 

VERZENDING 

Het aanvraagformulier en in te dienen bescheiden kunnen bij voorkeur digitaal worden gezonden in pdf-

formaat naar vergunningen@geldrop-mierlo.nl, kunnen in tweevoud worden afgegeven op het 

gemeentehuis in Geldrop of per post in tweevoud gestuurd worden naar: 

Gemeente Geldrop-Mierlo 

afdeling Publiekszaken, cluster Vergunningen 

Postbus 10101 

5660 GA   GELDROP 
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