Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2019.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

5039315

Aanvraagnaam

aanvraag kappen boom in voortuin Schoolstraat 46

Uw referentiecode

-

Ingediend op

21-03-2020

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Geachte heer/mevrouw, wij hebben dit huis net gekocht
wat erg gedateerd is, wij gaan dit huis opknappen en hierbij
pakken we ook de voortuin aan. Er staat in de voortuin een
boom die wij dan gelijk weg willen halen, de Schoolstraat is
een straat zonder parkeerplaatsen en door de boom weg
te halen kunnen wij een extra parkeerplek realiseren. Met
vriendelijke groet, familie Ducaat.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Ja

Bijlagen die later komen

het gaat om 1 boom dus zal niet hoeven denk ik.

Bijlagen n.v.t. of al bekend

indien nodig zal ik dit alsnog opsturen

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 21 maart 2020

Naam:

Gemeente Utrecht

Bezoekadres:

<div>Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen
vindt u op onderstaand genoemde website.</div>

Postadres:

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

Telefoonnummer:

030-286 0000

Contactformulier:

www.utrecht.nl/baliebwo

Website:

www.utrecht.nl/baliebwo

Contactpersoon:

VTH Vergunningen

Aanvraagnummer: 5039315
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Overzicht bijgevoegde modulebladen
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Datum aanvraag: 21 maart 2020

Aanvraagnummer: 5039315
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Aanvrager

Formulierversie
2019.01
1

Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht

2

3

Man
Vrouw
Niet bekend

Voorletters

M.

Voorvoegsels

-

Achternaam

Ducaat

Verblijfsadres

Postcode

3452SR

Huisnummer

75

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Kweektuinlaan

Woonplaats

Vleuten

Correspondentieadres

Adres

Kweektuinlaan 75
3452SR Vleuten

5

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 21 maart 2020

Aanvraagnummer: 5039315

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Locatie

Formulierversie
2019.01
1

Adres

Postcode

3451AE

Huisnummer

46

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Schoolstraat

Plaatsnaam

Vleuten

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

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum aanvraag: 21 maart 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 5039315

wij hebben dit huis gekocht
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Kappen

Formulierversie
2019.01
1

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

2

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

1

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

voorerf

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

6 meter

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.

er komen meerdere cipressen en andere beplanting terug in
de voortuin.

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

de voortuin wordt helemaal vernieuwd aangezien deze zeer
gedateerd is. hierdoor kunnen we ook een extra parkeerplek
creëren
dit omdat er geen parkeerplekken voor de deur zijn.

Gemeentespecifieke vragen

Gaat u de boom kappen of
kandelaberen?

kappen

Staat de boom op een kadastraal
perceel kleiner dan 300 m2?

Ja
Nee

Is de boom jonger dan 50 jaar?

Ja
Nee

Is de stamdoorsnede minder dan
15 cm?

Ja
Nee

Wat is de locatie van de boom/
bomen?

die staat in de voortuin

Motiveer uw kapaanvraag

wij gaan de tuin opnieuw inrichten en een extra parkeerplaat
creëren omdat er geen parkeerplaatsen voor de deur zijn.

Is er sprake van herplant?

ja er worden meerdere bomen en andere beplanting geplant

Denkt u aan het meesturen van de
volgende bijlagen;

Datum aanvraag: 21 maart 2020

Kappen
Anders

Aanvraagnummer: 5039315

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Utrecht
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Formulierversie
2019.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 21 maart 2020

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

situatie tekening boom

IMG_7453.jpg

Situatietekening kappen

2020-03-21

In
behandeling

Aanvraagnummer: 5039315
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Formulierversie
2019.01

Kosten
Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

Datum aanvraag: 21 maart 2020

Aanvraagnummer: 5039315

750
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