Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2019.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

4496599

Aanvraagnaam

kappen 2 bomen

Uw referentiecode

-

Ingediend op

23-06-2019

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

kappen 2 bomen

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Ja

Bijlagen die later komen

-

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 23 juni 2019

Naam:

Gemeente Deurne

Bezoekadres:

Markt 1
5751 BE Deurne

Postadres:

Postbus 3
5750 AA Deurne

Telefoonnummer:

0493-387711

Faxnummer:

0493-387555

E-mailadres:

olo@deurne.nl

Website:

www.deurne.nl

Contactpersoon:

Klantcontactcentrum (tel 0493-387711)

Bereikbaar op:

ma-do 09.00-17.00u en vrij 09.00-12.30u

Aanvraagnummer: 4496599
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Kappen
• Kappen
Bijlagen
Kosten

Datum aanvraag: 23 juni 2019

Aanvraagnummer: 4496599
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Aanvrager

Formulierversie
2019.01
1

Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht

2

3

Man
Vrouw
Niet bekend

Voorletters

L.W.H.

Voorvoegsels

van der

Achternaam

Putten

Verblijfsadres

Postcode

5759PK

Huisnummer

1

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Lagebrugweg

Woonplaats

Helenaveen

Correspondentieadres

Adres

Lagebrugweg 1
5759PK Helenaveen

5

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 23 juni 2019

Aanvraagnummer: 4496599

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.

Pagina 1 van1

Locatie

Formulierversie
2019.01
1

Adres

Postcode

5759PK

Huisnummer

1

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Lagebrugweg

Plaatsnaam

Helenaveen

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

Datum aanvraag: 23 juni 2019

Aanvraagnummer: 4496599

Ja
Nee
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Kappen

Formulierversie
2019.01
1

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

2

Datum aanvraag: 23 juni 2019

Kappen
Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

2

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

eiken

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.

voor

Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

80 cm

Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.

-

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

gemeentebomen voor mijn huis 2 stuks.
hangen ruim 6mtr over het dak vallen grote takken uit en
zitten vol rupsen.
mijn kind van 2jaar heeft zwaar astma en kan niet meer
buiten komen ivb met de rupsen in deze bomen.

Gemeentespecifieke vragen

Is de boom opgenomen op de lijst
met groene parels?

Ja
Nee

Is de boom opgenomen in het
Groenstructuurplan?

Ja
Nee

Maakt de boom onderdeel uit
van het Walsbergsebos of het
Wiegershof?

Ja
Nee

Hoeveel bomen worden gekapt
(aanduiden in stuks of oppervlakte)

1345

Kies uit onderstaande opties de
reden van de kap

wortelwerking
schaduwwerking bij gebouw
takschuring
belemmering openbare verlichting
boomziekte
insectenplaag
vrucht/bladval
allergie
overhangende takken

Aanvraagnummer: 4496599

Bevoegd gezag: Gemeente Deurne
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Datum aanvraag: 23 juni 2019

Waarom vraagt u de vergunning
aan?

gemeentebomen voor mijn huis 2 stuks.
hangen ruim 6mtr over het dak vallen grote takken uit en
zitten vol rupsen.
mijn kind van 2jaar heeft zwaar astma en kan niet meer
buiten komen ivb met de rupsen in deze bomen.

Zijn oplossingen mogelijk waarbij
de boom/bomen behouden kunnen
blijven?

nee

Is een VTA-controlerapport
toegevoegd bij de aanvraag?

Ja
Nee

Is een alternatievenonderzoek
toegevoegd bij de aanvraag?

Ja
Nee

Is een verplantingsplan
toegevoegd bij de aanvraag?

Ja
Nee

Is een beheerplan toegevoegd bij
de aanvraag?

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4496599

Bevoegd gezag: Gemeente Deurne
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Formulierversie
2019.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 23 juni 2019

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

thumbnail_20190623_171813_jpg

thumbnail_20190623_171813.jpg

Situatietekening kappen
2019-06-23
Gegevens houtopstanden

In
behandeling

thumbnail_20190623_171829_jpg

thumbnail_20190623_171829.jpg

Situatietekening kappen
2019-06-23
Gegevens houtopstanden

In
behandeling

thumbnail_20190623_171839_jpg

thumbnail_20190623_171839.jpg

Situatietekening kappen
2019-06-23
Gegevens houtopstanden

In
behandeling

thumbnail_20190623_171857_jpg

thumbnail_20190623_171857.jpg

Situatietekening kappen
2019-06-23
Gegevens houtopstanden

In
behandeling

Aanvraagnummer: 4496599

Datum
ingediend

Status
document
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Formulierversie
2019.01

Kosten
Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

Datum aanvraag: 23 juni 2019

Aanvraagnummer: 4496599

1
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