Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2020.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

5185247

Aanvraagnaam

Vergunning detalihandel verkoop

Uw referentiecode

Keulen Automaterialen Deurne

Ingediend op

21-05-2020

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Ik wil graag in Deurne een nieuwe vestiging van ons
beginnen. Bij deze wil ik graag een vergunning aanvragen
zodat ik een klein gedeelte detail handel mag uitvoeren.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Ja

Bijlagen die later komen

Het gaat hier om de aanvraag of wij detail handel mogen
doen in dit pand.
Ik het een vooroverleg gehad en die is goed gekeurd. Heb ik
nu de juiste aanvraag gedaan?

Bijlagen n.v.t. of al bekend

nvt

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 21 mei 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: 5185247
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Alarminstallatie aanleggen
• Alarminstallatie
Roerende zaken opslaan
• Opslag roerende zaken
Magazijnstelling plaatsen
• Bouwen
Magazijnstelling plaatsen 2
• Bouwen
Bijlagen
Kosten

Datum aanvraag: 21 mei 2020

Aanvraagnummer: 5185247
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Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2020.01
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

12034694

Vestigingsnummer

000020120230

(Statutaire) naam

Keulen Automaterialen Bergen B.V.

Handelsnaam

Keulen Automaterialen

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

RMJH

Voorvoegsels

-

Achternaam

Keulen

Functie

Directeur

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

5854NE

Huisnummer

1403

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

De Flammert

Woonplaats

Bergen L

Correspondentieadres

Adres

De Flammert 1403
5854NE Bergen L

6

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 21 mei 2020

Aanvraagnummer: 5185247

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
2020.01
1

Adres

Postcode

5753PM

Huisnummer

24

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Dr Huub van Doorneweg

Plaatsnaam

Deurne

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
3

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum aanvraag: 21 mei 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 5185247

Het pand wordt op dit moment gebouwd. Huisnummer is
nog niet helemaal zeker dat het 24 wordt.
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Alarminstallatie

Formulierversie
2020.01

Alarminstallatie aanleggen

1

Datum aanvraag: 21 mei 2020

Alarminstallatie aanleggen

Beschrijf het soort alarm en hoe
het werkt.

Het betreft een alarm voor het magazijn en de winkel. Dat
als er een inbraak is wij hiervan melding krijgen.
We loggen in op een console, er hangen units in de hal die
detecteren beweging.

Geef minimaal twee
contactpersonen of instanties
op die kunnen worden gebeld
als het alarm afgaat. Vermeld
daarbij de naam, het adres en het
telefoonnummer waarop zij kunnen
worden gebeld.

Rob Keulen 0653-493060
Michael Stakenborg 0620-670943

Aanvraagnummer: 5185247

Bevoegd gezag: Gemeente Deurne
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Opslag roerende zaken

Formulierversie
2020.01

Roerende zaken opslaan

1

Roerende zaken opslaan

Beschrijf de roerende zaken die u
opslaat.
Gaat u de roerende zaken voor
onbepaalde tijd opslaan?

Ja
Nee

Slaat een ander dan de eigenaar,
beperkt zakelijk gerechtigde of
gebruiker van het terrein of gebouw
de roerende zaken op?

Ja
Nee

Beschrijf de omvang van de
opslag, uitgedrukt in aantal,
kubieke meter of gewicht.

Datum aanvraag: 21 mei 2020

Wij verkopen alle onderdelen van auto's. Dus van filters tot
aan uitlaten, banden, olie, ruitenwissers

Aanvraagnummer: 5185247

het winkel gedeelte wordt 200 m2 en het magazijn 1800m2

Bevoegd gezag: Gemeente Deurne
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Bouwen

Formulierversie
2020.01

Magazijnstelling plaatsen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
We gaan stellingen plaatsen in het pand wat wordt
gebouwd. Dus geen aanpassing van of aan het pand zelf.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

4

Hoofdgebouw

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

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: 21 mei 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 5185247

Wonen
Overige gebruiksfuncties
werk
Wonen
Overige gebruiksfuncties
werk

Bevoegd gezag: Gemeente Deurne
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5

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
Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
6

Uiterlijk bouwwerk/welstand

7

Mondeling toelichten

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

Datum aanvraag: 21 mei 2020

Aanvraagnummer: 5185247

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Deurne
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Bouwen

Formulierversie
2020.01

Magazijnstelling plaatsen 2

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
We gaan in een pand stellingen plaatsen voor de verkoop
van goederen.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

4

Ja
Nee

Hoofdgebouw

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Wonen
Overige gebruiksfuncties
nvt

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Datum aanvraag: 21 mei 2020

Aanvraagnummer: 5185247

Wonen
Overige gebruiksfuncties
nvt

Bevoegd gezag: Gemeente Deurne
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5

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
Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
6

Uiterlijk bouwwerk/welstand

7

Mondeling toelichten

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

Datum aanvraag: 21 mei 2020

Aanvraagnummer: 5185247

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Deurne
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Formulierversie
2020.01

Bijlagen
Formele bijlagen
Naam bijlage

Datum aanvraag: 21 mei 2020

Aanvraagnummer: 5185247

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document
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Formulierversie
2020.01

Kosten
Bouwen
Magazijnstelling plaatsen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

300000

Bouwen
Magazijnstelling plaatsen 2
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

300000

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

Datum aanvraag: 21 mei 2020

Aanvraagnummer: 5185247

600000
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