Bijlage 1: herbouw Hazenweg 1 Liessel
In uw schrijven van 15 maart 2019 stelt u dat er gasloos moet worden gebouwd bij
herbouw
Blijkens de informatie die de heer van Meel heeft van de Enexis en die de Wet Vet
hebben bestudeert zou bij herbouw toch gas kunnen worden aangesloten. Ik voeg de
mailwisseling welke de heer van Meel met Enexis heeft gehad aan deze bijlage toe.
Wij zijn van mening dat wij herbouw van een woning hebben aangevraagd en dus
dat de mogelijkheid zoals Enexis formuleert om een gasaansluiting in de te
herbouwen woning mogelijk zou moeten zijn. Daarom wordt geen aangepaste EPC
berekening toegevoegd.

De checklist veilig bouwen is op 11 februari met de aanvraag toegestuurd. Staat ook
in het OLO en op de ingediende aanvraag.

De overige punten zijn aangepast op de tekeningen B-01 t/m B-07 in het groen.

Bouwbureau Jos Meeuws
Ter Craene 15
5712 GD Someren
Tel.: 0493-495400

Bouwbureau Jos Meeuws
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Sigmans, Marjolein <marjolein.sigmans@enexis.nl>
dinsdag 20 november 2018 16:57
Arie en Natascha
RE: Hazenweg 1 Liessel Aanvraag 1000710474

Hallo Heer van Meel,
Ik heb antwoord gekregen van de specialisten WetVet.
U kunt de aanvraag voor verplaatsen van aansluitingen E en G naar bouwkast door laten lopen.
Dan heeft u tijdens de bouw dus gas en elektra.
Als de bouw klaar is en u vraagt de doorlegging aan naar binnen dient u een vergunning aan te leveren.
Wij houden aan wat de gemeente bepaald.
Spreken zij over herbouw dan kunt u gewoon ook gas aanvragen.
Spreken ze over nieuwbouw dan helaas niet.
U bent dan dus afhankelijk van het besluit van de gemeente en daar heb ik geen invloed op.
Ik denk dus dat we de aanvragen zoals ze lopen aan kunnen houden.
Hazenweg 1 verplaatsen naar bouwkasten gas en elektra
Hazenweg 1A sloop elektra en gas.
Ik hoop dat ik u zo duidelijk heb geantwoord.
Houdt U wel in de gaten dat u de akkoordverklaringen nog retour moet sturen als u de aanvragen zo door wilt laten gaan. Anders komen ze bij de aannemer niet in op de
planning.

Met vriendelijke groet,
Marjolein Sigmans
Werkvoorbereider
Team 4 Standaard Aansluitingen
ENEXIS B.V. Infra Vestiging Brabant-Zuidoost, Engineering & Aanleg
Wekkerstraat 25, 5652AN Eindhoven | Postbus 856 – 5201AW `s-Hertogenbosch
T 088-857 9788
marjolein.sigmans@enexis.nl | www.enexisnetbeheer.nl

Van: Arie en Natascha <a.vanmeel@hetnet.nl>
Verzonden: donderdag 15 november 2018 20:47
Aan: Sigmans, Marjolein <marjolein.sigmans@enexis.nl>
Onderwerp: RE: Hazenweg 1 Liessel Aanvraag 1000710474
Hallo Mevrouw Sigmans,
Bedankt voor uw positieve reactie.
Dan heb ik nog een vraag.
Als ik het goed begrepen heb kan ik de aanvragen pas indienen als ik de uiteindelijke en definitieve vergunning heb van de gemeente.
Dus kan ik nu nog niets aanvragen omdat ik alleen een vooroverleg met de gemeente heb gehad waarin ze toegezegd hebben mee te werken onder de noemer van
herbouw.
Graag hoor ik van u.
Bij voorbaat dank,
Arie van Meel
Van: Sigmans, Marjolein [mailto:marjolein.sigmans@enexis.nl]
Verzonden: dinsdag 13 november 2018 07:56
Aan: a.vanmeel@hetnet.nl
Onderwerp: Hazenweg 1 Liessel Aanvraag 1000710474

Hallo Heer van Meel,
Ik heb u gisteren aan de telefoon gehad en het gesprek liet me niet los.
Ik heb met een collega overlegd wat nu de correcte gang van zaken is.
De gemeente bepaald of iets nieuwbouw is of herbouw.
Wij volgen de gemeente.
Als u mij de vergunning van de gemeente voor herbouw kunt mailen dan hoeven we niks aan te passen en kunnen de aanvragen gewoon doorlopen.
U kunt de bouwaansluiting gas dan na de bouw door laten leggen naar binnen als u wilt.
Excuses voor het misverstand.
Met vriendelijke groet,
Marjolein Sigmans
Werkvoorbereider
Team 4 Standaard Aansluitingen
ENEXIS B.V. Infra Vestiging Brabant-Zuidoost, Engineering & Aanleg
Wekkerstraat 25, 5652AN Eindhoven | Postbus 856 – 5201AW `s-Hertogenbosch
T 088-857 9788
marjolein.sigmans@enexis.nl | www.enexisnetbeheer.nl
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