Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

BEM1503660

Datum ontvangst

ge m e e n t e S t e e n b er g e n
Behoort bij beschikking
d.d.

23-07-2015

nr.(s)

ZK15000728

Juridisch beleidsmedewerker
Publiekszaken / vergunningen

Formulierversie
2015.03

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

1887513

Aanvraagnaam

Kappen twee esdoorn bomen sportpark Seringenlaan

Uw referentiecode

-

Ingediend op

13-07-2015

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Door s.v. Diomedon zijn twee semi permanente units
aangeschaft.
Deze units zullen worden geplaatst op het sportpark aan de
Seringenlaan ter hoogte van de startplaats van de honderd
meter sprint.
De units komen derhalve te staan tussen de bestaande
opstallen en de achtertuinen van de woningen aan de
Boetsemolen.
Ten behoeve van het plaatsen van deze units is het
noodzakelijk om twee bomen te kappen.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

Situatietekening, indien nodig

Bijlagen n.v.t. of al bekend

Situatie is bij bevoegd gezag bekend.

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 13 juli 2015

Naam:

Gemeente Steenbergen

Bezoekadres:

Buiten de Veste 1

Postadres:

Postbus 6, 4650 AA Steenbergen

Telefoonnummer:

0167-543428

Faxnummer:

0167-543499

E-mailadres algemeen:

info@gemeente-steenbergen.nl

Website:

www.gemeente-steenbergen.nl

Contactpersoon:

B. van Strien

Aanvraagnummer: 1887513
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Kappen
• Kappen
Bijlagen

Datum aanvraag: 13 juli 2015

Aanvraagnummer: 1887513
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Locatie

Formulierversie
2015.03
1

Adres

Postcode

4651KS

Huisnummer

1

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Seringenlaan

Plaatsnaam

Steenbergen

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

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum aanvraag: 13 juli 2015

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 1887513

Betreft hier een sportpark dat bestemd is voor het
beoefenen van de voetbalsport en voor het beoefenen van
atletiek.
T.b.v. van de atletiek is een afzonderlijke atletiekbaan (400
m')aanwezig.
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Kappen

Formulierversie
2015.03
1

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

Datum aanvraag: 13 juli 2015

Kappen
Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

2

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

Betreft hier 2 stuks esdoorn bomen

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.

De bomen staan op het achtererf van het sportpark,
direct gesitueerd achter de achtergevel van de bestaande
opstallen

Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

ongeveer 90 tot 100 cm'.

Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.

Het aanplanten van twee nieuwe bomen op het sportpark is
mogelijk.
Waar en wat voor soort bomen zal in nader overleg met de
eigenaar nader worden bepaald.

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

De bomen staan op een plaats waar twee semi permanente
units zullen worden geplaatst,
Deze units zijn voor de voortzetting van atletiekvereniging
s.v. Diomedon van groot belang.

Aanvraagnummer: 1887513

Bevoegd gezag: Gemeente Steenbergen
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Formulierversie
2015.03

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 13 juli 2015

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

aangekruiste bomen_pdf

aangekruiste
bomen.pdf

Gegevens houtopstanden 13-07-2015

In
behandeling

DSC05896_JPG

DSC05896.JPG

Gegevens houtopstanden 13-07-2015

In
behandeling

DSC05892_JPG

DSC05892.JPG

Gegevens houtopstanden 13-07-2015

In
behandeling

Aanvraagnummer: 1887513

Datum
ingediend

Status
document
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