Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2019.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

4962353

Aanvraagnaam

Aanvraag plaatsing Tent Haageind 31

Uw referentiecode

-

Ingediend op

17-02-2020

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Plaatsing van een tijdelijke tent met versterkte wanden van
10 bij 10 meter t.b.v. exposities.

Opmerking

wij hebben geen bouwkosten, maar huren een tijdelijke tent

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

Betreft een tijdelijke tent die we door het bedrijf Bemeco
laten plaatsen. Ik kan niet overzien welke info in dit geval
persé noodzakelijk zijn. Een vorige keer is volstaand met
een melding en controle door brandweer.

Bijlagen n.v.t. of al bekend

alle overige bijlagen

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 17 februari 2020

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: 4962353
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Bijbehorend bouwwerk bouwen
• Bouwen
Bijlagen

Datum aanvraag: 17 februari 2020

Aanvraagnummer: 4962353
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Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2019.01
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

41093431

Vestigingsnummer

000041093431

(Statutaire) naam

Stichting Natuur- en Milieu Educatie Centrum de
Ossenbeemd

Handelsnaam

De Ossenbeemd

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

TRLM

Voorvoegsels

van der

Achternaam

Star

Functie

voorzitter bestuur

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

5751BB

Huisnummer

31

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Haageind

Woonplaats

Deurne

Correspondentieadres

Adres

Haageind 31
5751BB Deurne

6

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 17 februari 2020

Aanvraagnummer: 4962353

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.
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Locatie

Formulierversie
2019.01
1

Adres

Postcode

5751BB

Huisnummer

31

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Haageind

Plaatsnaam

Deurne

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

Datum aanvraag: 17 februari 2020

Aanvraagnummer: 4962353

Ja
Nee
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Bouwen

Formulierversie
2019.01

Bijbehorend bouwwerk bouwen

1

Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?
2

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Ja
Nee

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

195

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

295

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Datum aanvraag: 17 februari 2020

Hoofdgebouw

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

5

Ja
Nee

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
4

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
expositie-tent

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
3

Ja
Nee

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

487

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

887

Aanvraagnummer: 4962353

Bevoegd gezag: Gemeente Deurne
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6

Oppervlakte bebouwd terrein

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

7

8

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

195

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

295

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Het bouwwerk is aanwezig van

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Het bouwwerk is aanwezig tot

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren blijft het
bouwwerk op de locatie bestaan?

0

Hoeveel maanden?

5

Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.
Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.
Datum aanvraag: 17 februari 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4962353

Wonen
Overige gebruiksfuncties
natuur- en milieueducatie
Wonen
Overige gebruiksfuncties
natuur- en milieueducatie

Bevoegd gezag: Gemeente Deurne
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9

Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

60

60

100

10

25

30

30

60

100

Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties

10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

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 vermeldt
Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels

tentdoek

licht

tentdoek/hout

licht

hout/glas

wit

tentdoek

licht

- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Voegwerk
Kozijnen
- Ramen
- Deuren
- Luiken
Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Datum aanvraag: 17 februari 2020

Aanvraagnummer: 4962353

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Deurne
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Formulierversie
2019.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 17 februari 2020

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

erscentrum_Ossenbeemd_met_optie_tent_pdf

Bezoekerscentrum
Ossenbeemd met
optie tent.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2020-02-17

In
behandeling

Terrein_Ossenbeemd_met_positie_tent_pdf

Terrein Ossenbeemd
met positie tent.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2020-02-17

In
behandeling

Aanvraagnummer: 4962353
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