Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2016.03

BEM1603856

g e m e en t e S t e en b e r g e n

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

2454411

Aanvraagnaam

Aanvraag plaatsing baniermasten jachthaven Steenbe

Uw referentiecode

-

Ingediend op

13-07-2016

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

het plaatsen van 3 masten ten bate van het ophangen van
promotionele doeleinden voor de kern Steenbergen/vesting
Steenbergen/recreatieve poort Steenbergen. Idee is gelijk
aan de reeds bestaande masten in Kaaistraat, Markt, Grote
Kerkstraat

Opmerking

leges zijn reeds eerder betaald in ZK13000033. Deze
banieren zijn in die aanvraag op een andere locatie in de
jachthaven geprojecteerd, maar niet geplaatst. Nu gebeurt
plaatsing alsnog, maar dan op andere locatie in dezelfde
jachthaven.

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

geen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

bestemmingsplan is bekend
kwaliteitsverklaringen niet aan de orde
constructieve veiligheid niet aan de orde

Bevoegd gezag
Naam:

Gemeente Steenbergen

Bezoekadres:

Buiten de Veste 1

Postadres:

Postbus 6, 4650 AA Steenbergen

Telefoonnummer:

0167-543428

Faxnummer:

0167-543499

Contact per e-mail of contactformulier info@gemeente-steenbergen.nl
op de website:

Datum aanvraag: 13 juli 2016

Website:

www.gemeente-steenbergen.nl

Contactpersoon:

B. van Strien

Aanvraagnummer: 2454411
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Vlaggenmast plaatsen
• Bouwen
Bijlagen

Datum aanvraag: 13 juli 2016

Aanvraagnummer: 2454411
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Locatie

Formulierversie
2016.03
1

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Steenbergen

Kadastrale gemeente
Kadastrale sectie

E

Kadastraal perceelnummer

957

Bouwplannaam

-

Bouwnummer

-

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

Ja
Nee

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum aanvraag: 13 juli 2016

Steenbergen

Aanvraagnummer: 2454411

het betreft een locatie nabij de hoek van het parkeerterrein
en de start van de Westhavendijk, in de plantenbak.
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Bouwen

Formulierversie
2016.03

Vlaggenmast plaatsen

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
het betreft 3 vlaggen/baniermasten

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

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

4

Ja
Nee

Terrein

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

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.

5

Mondeling toelichten

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

Datum aanvraag: 13 juli 2016

de banieren zelf zijn nog niet ontworpen. Deze zullen
waarschijnlijk aansluiten bij het in de bijlage opgenomen
ontwerp, dat is gebruikt voor de masten in Kaaistraat/Markt/
Grote Kerkstraat

Aanvraagnummer: 2454411

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Steenbergen
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2016.03

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 13 juli 2016

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

Afmetingen baniermasten
Stb

Afmetingen banieren
en masten RP
Steenbergen
12052016.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2016-07-13

In
behandeling

Indicatie invulling
banieren Stb

Indicatie invulling
banieren
jachthaven.pdf

Welstand

2016-07-13

In
behandeling

Locatie baniermasten Stb

Locatie baniermasten
jachthaven
Steenbergen
13072016.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2016-07-13

In
behandeling

Aanvraagnummer: 2454411
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