
INFORMATIEVE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING* 
 
Omgevingsloket, gemeente ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch  
omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl  tel 073-6155777 
 
• dit formulier (ingevuld en ondertekend); 
• bouwkundige tekening van de bestaande en nieuwe situatie (op schaal, met maatvoering); 
• situatietekening (op schaal); 
• foto van de bestaande toestand. 
 
1. GEGEVENS VAN DE OPDRACHTGEVER VAN HET PROJECT: 

 

a.  Naam en voorletters  :____________________________________________ 

b. Belang bij het project   :____________________________________________ 

(bijv. eigenaar, huurder, bouwondernemer)  

c.  Adres  .  :____________________________________________ 

 postcode + plaats  :____________________________________________ 

d.  telefoonnummer  :____________________________________________ 

e.   E-mail    :____________________________________________ 

 
2. HET PROJECT BETREFT DE VOLGENDE OMGEVINGSACTIVITEITEN: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
3. HEEFT U EERDER CONTACT GEHAD MET DE GEMEENTE OVER DIT PROJECT?     

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(indien mogelijk graag aangeven wie u heeft gesproken en/of wat er is besproken)  

 

4. PLAATS VAN HET PROJECT: 

a. Adres:  straat + huisnr. :______________________________________ 

        postcode + plaats :______________________________________ 

       
b. Kadastraal bekend  :______________________________________       

     -sectie     :______________________________________ 

   -nrs.  :______________________________________ 

 

* Dit plan kan niet worden aangemerkt als een aanvraag voor omgevingsvergunning als bedoeld in de     
artikelen van de Wabo. 
 



 
5. VERANTWOORDELIJK VOOR HET ONTWERP VAN DE BOUWACTIVITEIT: 

a.  Naam en voorletter :________________________________________ 

b. Belang bij het project  :________________________________________ 
(bijv. architect, fabrikant) 
 

c. Adres: straat + huisnr. :________________________________________ 

Postcode + plaats :________________________________________ 

d. Telefoonnummer :________________________________________ 

e. E-mail   :________________________________________ 

 

6. UITERLIJK VAN DE BOUWACTIVITEIT: 
Materiaal:    Kleur: 

 
a. Gevels: muren   __________________________ ___________ 

  voegwerk  __________________________ ___________ 

  bekleding  __________________________ ___________ 

b. Kozijnen    __________________________ ___________ 

c. Ramen    __________________________ ___________ 

d. Deuren    __________________________ ___________ 

e. Balkonhekken   __________________________ ___________ 

f.  Dakgoten of boeidelen  __________________________ ___________ 

g. Dakbedekking   __________________________ ___________ 

h. Dakkapel  zijwanden  __________________________ ___________ 

                    front   __________________________ ___________ 

 
7. KOSTEN VAN DE BOUWACTIVITEIT: 
 

Indiciatie van de bouwkosten  €                                     _______(excl.BTW) 
 
 
8. DATUM     ___________________________ 
 
 
 
9. HANDTEKENING OPDRACHTGEVER  __________________________________ 
 
 
 
Let op! 
1. Alle vragen dienen te worden beantwoord. 
2. De behandeling van dit informatieve plan is niet aan termijnen gebonden. Dit betekent, dat aan de 
afwikkeling daarvan meer tijd kan/zal worden besteed dan aan een officieel aanvraag 
omgevingsvergunning.  


