Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2015.03

BEM1504182

Datum ontvangst

ge m e e n t e S t e e n b er g e n

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

1922717

Aanvraagnaam

diverse bomen gemeente Steenbergen

Uw referentiecode

-

Ingediend op

06-08-2015

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Op diverse locaties in de gemeente Steenbergen staan
dode bomen. Deze dienen te worden vervangen.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

bijlage en locaties zijn bekend bij gemeente.

Bijlagen n.v.t. of al bekend

beeldmateriaal

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 6 augustus 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: 1922717
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

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

Datum aanvraag: 6 augustus 2015

Aanvraagnummer: 1922717
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Locatie

Formulierversie
2015.03
1

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Steenbergen

Kadastrale gemeente
Kadastrale sectie

A

Kadastraal perceelnummer

808

Bouwplannaam

-

Bouwnummer

-

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

Datum aanvraag: 6 augustus 2015

Dinteloord

Aanvraagnummer: 1922717

Ja
Nee
Noordwal steenbergen, 7 bomen
noorddonk, steenbergen 1 boom
langeweg, kruisland 1 boom'
Gastelseweg kruisland 1 boom
havenweg, dinteloord 2 bomen
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Kappen

Formulierversie
2015.03
1

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

Datum aanvraag: 6 augustus 2015

Kappen
Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

12

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

10 kastanje bomen, dood
1 es, dood
1 linde, dood

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

openbare ruimte

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

variërend van 0.20 tot 0.50 m

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.

op alle locaties is het mogelijk te herplanten, echter in
verband met de kastanjeziekte dient dit in een later stadium
plaats te vinden

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

-

Aanvraagnummer: 1922717

Bevoegd gezag: Gemeente Steenbergen
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Formulierversie
2015.03

Bijlagen
Formele bijlagen
Naam bijlage

Datum aanvraag: 6 augustus 2015

Aanvraagnummer: 1922717

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document
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