Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2015.03

BEM1505339

Datum ontvangst

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

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

2026165

Aanvraagnaam

Herrinrichting jachthaven Steenbergen

Uw referentiecode

HJS-003

Ingediend op

22-10-2015

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Bij de herinrichting van de jachthaven van Steenbergen
worden diverse bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
gerealiseerd. Het gaat hierbij om diverse steigers en
kadeconstructies die deels vervanging van de bestaande
bouwwerken worden gerealiseerd.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Ja

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

-

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 22 oktober 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: 2026165
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Overig bouwwerk bouwen
• Bouwen
Grondkering of damwand plaatsen
• Bouwen
Bijlagen

Datum aanvraag: 22 oktober 2015

Aanvraagnummer: 2026165
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Locatie

Formulierversie
2015.03
1

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Steenbergen

Kadastrale gemeente
Kadastrale sectie

E

Kadastraal perceelnummer

587

Bouwplannaam

-

Bouwnummer

-

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

3

De werkzaamheden vinden plaats in de jachthaven van
Steenbergen:
E587, E 803, E805, W 3792 en W 3946

RD
UTM ED50
ETRS89 / WGS84
Kilometerraai

X-coördinaat

80550

Y-coördinaat

400342

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum aanvraag: 22 oktober 2015

Ja
Nee

Aanvulling locatieaanduiding

Coördinatenstelsel

4

Steenbergen

Aanvraagnummer: 2026165

Het betreft de jachthaven van Steenbergen.
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Bouwen

Formulierversie
2015.03

Overig bouwwerk bouwen

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
De overige werkzaamheden hebben betrekking op het
aanbrengen van steigers. De aan te brengen steigers
worden deels nieuw aangebracht (steiger D en F) en
deels ter vervanging van bestaande steigers. Voor een
beschrijving van de werkzaamheden word verwezen naar
de bijgevoegde aanbiedingsbrief.

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

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Ja
Nee

Terrein

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

4

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

254

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?
5

Ja
Nee

Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?
Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Datum aanvraag: 22 oktober 2015

Aanvraagnummer: 2026165

Ja
Nee

0

Bevoegd gezag: Gemeente Steenbergen
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Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?
6

7

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.
8

254

Wonen
Overige gebruiksfuncties
Waterrecreatie
Wonen
Overige gebruiksfuncties
Waterrecreatie, passerende voetgangers. etc.

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)

254

254

Bijeenkomst
Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
9

Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Datum aanvraag: 22 oktober 2015

Aanvraagnummer: 2026165

Bevoegd gezag: Gemeente Steenbergen
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Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels
- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Voegwerk
Kozijnen
- Ramen
- Deuren
- Luiken
Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

De te gebruiken materialen en kleuren staan aangegeven
op de verschillende bijgevoegde ontwerptekeningen.

10 Mondeling toelichten

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

Datum aanvraag: 22 oktober 2015

Aanvraagnummer: 2026165

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Steenbergen
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Bouwen

Formulierversie
2015.03

Grondkering of damwand plaatsen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Ter hoogte van steigers ABC en de constructies 1,4,5,11
word een nieuwe damwand geplaatst ter vervanging van de
bestaande kadeconstructie.

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

Ja
Nee

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Terrein

Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

4

Mondeling toelichten

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

Datum aanvraag: 22 oktober 2015

De aan te brengen damwanden zijn van staal (bij steiger
ABC en bij constructie 1, 4 en 5) en hout (azobé, constructie
11). De aan te brengen deksloven zijn van beton (kleur:
grijs). Zie de bijgevoegde ontwerptekeningen voor een
nadere detaillering.

Aanvraagnummer: 2026165

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Steenbergen
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Formulierversie
2015.03

Bijlagen
Formele bijlagen
Naam bijlage

Datum aanvraag: 22 oktober 2015

Aanvraagnummer: 2026165

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

Pagina 1 van 1

