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Bezoekadres:  

  
 
Anton Pieckplein 1 

 
 
5171 CV 

 
 
Kaatsheuvel 

 
 
telefoon 

 
 
0416-289111 

Postadres:  Postbus 7 5170 AA Kaatsheuvel telefax 0416-289289 

• Het indienen van dit formulier geeft nog geen recht op een omgevingsvergunning.  
• Na het informele vooroverleg volgt de officiële aanvraag. Zodra we deze hebben ontvangen 

brengen we kosten (leges) in rekening op basis van de legesverordening van de gemeente Loon 
op Zand.  

1. Gegevens van de aanvrager  

Naam en voorletters  ______________________________________________  � M  � V 

Burgerservicenummer   ______________________________________________   

Adres     ______________________________________________   

Postcode en Woonplaats ______________________________________________ 

Telefoon overdag  ______________________________________________  

E-mailadres   ______________________________________________ 

U bent  � eigenaar    � huurder    � anders, namelijk: ____________________________________ 

2. Uw vooroverleg 

2 a. Heeft u voor de werkzaamheden reeds eerder een plan ingediend? 

� Ja, ___________________________________________________________________  

� Nee  

3. Ontwerper 

Naam     _________________________________________ 

Adres     _________________________________________ 

Postcode en Woonplaats  _________________________________________ 

Telefoon overdag   _________________________________________  

E-mailadres    _________________________________________ 
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Anton Pieckplein 1 

 
 
5171 CV 

 
 
Kaatsheuvel 

 
 
telefoon 

 
 
0416-289111 

Postadres:  Postbus 7 5170 AA Kaatsheuvel telefax 0416-289289 

• Het indienen van dit formulier geeft nog geen recht op een omgevingsvergunning.  
• Na het informele vooroverleg volgt de officiële aanvraag. Zodra we deze hebben ontvangen 

brengen we kosten (leges) in rekening op basis van de legesverordening van de gemeente Loon 
op Zand.  

4. Lokale en kadastrale aanduiding van het perceel 

 Straat + huisnummer   ________________________________________________ 

 Postcode + plaats   ________________________________________________ 

 Gemeente    ________________________________________________ 

 Kadastrale aanduiding   ________________________________________________ 

  Sectie en nummer   ________________________________________________ 

  Bouwjaar    ________________________________________________ 

5. Verzoek De aanvraag heeft betrekking op het 

  ○  Bouwen van ___________________________________________________________________ 

○  Verbouwen van _________________________________________________________________ 

○  Slopen van ___________________________________________________________________ 

○  Uitbreiden van  _________________________________________________________________ 

○  wijzigen gebruik van _________________________naar_____________________________ 

6. Welke activiteiten zijn van toepassing op het verzoek? 

o Bouwen 

Is een identiek bouwwerk al elders bij u in de buurt gerealiseerd? 

Nee / Ja, op adres: ____________________________________ 

o Uitweg / Inrit   o Kappen   o Milieu 

o Monument   o Brandveilig gebruik  o Slopen 

o Aanlegvergunning  o Planologische afwijking (past niet binnen het bestemmingsplan) 

o APV vergunning; nl.: _____________________________________________ 

o Anders; nl.:   _____________________________________________  
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Bezoekadres:  

  
 
Anton Pieckplein 1 

 
 
5171 CV 

 
 
Kaatsheuvel 

 
 
telefoon 

 
 
0416-289111 

Postadres:  Postbus 7 5170 AA Kaatsheuvel telefax 0416-289289 

• Het indienen van dit formulier geeft nog geen recht op een omgevingsvergunning.  
• Na het informele vooroverleg volgt de officiële aanvraag. Zodra we deze hebben ontvangen 

brengen we kosten (leges) in rekening op basis van de legesverordening van de gemeente Loon 
op Zand.  

7. Kosten 

 Aanneemsom of raming van de bouwkosten (exclusief BTW) € ________________________ 

 ○ niet van toepassing 

8. Uiterlijk van het bouwwerk   Materiaal    Kleur 

� Gevels/ Voegwerk _____________________________________________________________ 

� Kozijnen/Ramen/Deuren____________________________________________________________ 

� Goten of boeidelen _____________________________________________________________ 

� Dakbedekking  _____________________________________________________________ 

� Extra Toelichting _____________________________________________________________ 

 

9. Bescheiden 

Wat u in dient te leveren is afhankelijk van het verzoek. Maar meestal heeft u nodig: 

� Situatietekening 
� Kleurenfoto’s van de bestaande situatie 
� Tekeningen van de plattegrond(en) met renvooi (Bestaand en Nieuw) 
� Tekening(en) met lengte- en dwarsdoorsneden (Bestaand en Nieuw) schaal 1:100 
� Tekening(en) met alle gevelaanzichten (Bestaand en Nieuw) schaal 1:100 
� Tekening(en) met principedetails schaal 1:5 of 1:20 

 

10. Opmerkingen 

Zijn er nog gegevens die volgens u van belang kunnen zijn voor uw aanvraag? 

Nee / Ja; nl.: _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Heeft u over uw plan contact gehad met een medewerker van de gemeente Loon op Zand 

  Nee / Ja met __________________________________ 
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Bezoekadres:  

  
 
Anton Pieckplein 1 

 
 
5171 CV 

 
 
Kaatsheuvel 
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0416-289111 
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• Het indienen van dit formulier geeft nog geen recht op een omgevingsvergunning.  
• Na het informele vooroverleg volgt de officiële aanvraag. Zodra we deze hebben ontvangen 

brengen we kosten (leges) in rekening op basis van de legesverordening van de gemeente Loon 
op Zand.  

11. Ondertekening 

 Naam aanvrager: ____________________________________________ 

Naam Gemachtigde ____________________________________________ 

Plaats   ____________________________________________ 

 Datum   ____________________________________________ 

 Bijlage(n)  _________stuks 

 

Handtekening aanvrager:   Handtekening gemachtigde: 

 

 

 

Na ondertekening met stukken onder 9.s.v.p. e-mailen naar openbareruimte@loonopzand.nl 

Gasloos bouwen 

Vanaf 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om uw nieuwbouwplan aan te sluiten op het gasnet. Dit is 
opgenomen in de Wet Voortgang energietransitie (VET). U dient rekening te houden met alternatieven, zoals 
zonnepanelen of een warmtepomp (lucht). De gemeente Loon op Zand heeft geen subsidiemogelijkheden. 
 
Bibob 
Sinds 1 mei 2018 is de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) binnen 
de gemeente Loon op zand van kracht. Met de Wet Bibob wil de gemeente voorkomen dat zij criminele 
activiteiten  faciliteert. Met behulp van de Wet Bibob kan het bestuursorgaan onderzoeken of de persoon 
‘met wie zij zaken doet’ betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat er enige vorm van gevaar is 
kan het bestuursorgaan besluiten de gevraagde vergunning niet te verlenen. 
 
Privacywet 
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) in werking getreden. De 
persoonsgegevens, behorende bij dit verzoek worden geregistreerd in het registratiesysteem (GISVG) van 
de afdeling Vergunningen, Toezicht en Veiligheid. De aangeleverde stukken zullen worden gearchiveerd en 
worden volgens de Archiefwet, gemeente Loon op Zand zorgvuldig bewaard of verwijderd. 


