Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2020.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

5510243

Aanvraagnaam

Kapvergunning, Oosteinde 30 Voorburg

Uw referentiecode

-

Ingediend op

09-10-2020

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Wij willen een zieke/dode oude beuk laten kappen.
Deze staat op de erfgrens in onze voortuin. Dhr Priem
is de situatie al komen bekijken. Met de buurman zijn de
werkzaamheden reeds afgestemd. De zieke/dode beuk
staat naast een monumentale beuk. Deze beuk willen we op
hetzelfde moment laten snoeien en de stam laten inpakken
tegen zonnenstralen.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

-

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 9 oktober 2020

Naam:

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Bezoekadres:

Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam

Postadres:

Postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam
U kunt uw aanvraag digitaal via het omgevingsloket of
schriftelijk doen.

Telefoonnummer:

14070

Faxnummer:

0703201302

E-mailadres:

info@lv.nl

Website:

www.lv.nl

Bereikbaar op:

zie www.lv.nl

Aanvraagnummer: 5510243
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

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

Datum aanvraag: 9 oktober 2020

Aanvraagnummer: 5510243
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Locatie

Formulierversie
2020.01
1

Adres

Postcode

2271EH

Huisnummer

30

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Oosteinde

Plaatsnaam

Voorburg

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

3

De beuk staat precies op de erfgrens van Oosteinde 30 en
Oosteinde 32.

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum aanvraag: 9 oktober 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 5510243

beuk staat op de erfgrens van Oosteinde 30 en 32. In de
voortuin.
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Kappen

Formulierversie
2020.01
1

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

2

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

beuk

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

voorerf, op erfgrens

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

60 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.

nog moeilijk te zeggen.
De tuin staat op die plek al vol met rhodondenrons en bij de
aanleg van de voortuin is 12 jaar geleden ook al een nieuwe
moeraseik geplant die al enorm groot is.

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

kappen van de zieke/dode beuk en bijsnoeien van de
monumentale beuk ernaast. Deze zal ook ingepakt moeten
worden.

Gemeentespecifieke vragen

Wat is de oppervlakte van het
tuindeel of erf in m²?

500 m2

Wat is de stamomtrek van de
boom?

2.20 m

Wat is het aantal bomen?

1

Wat is de reden dat u de bomen
wilt kappen?

ziekte/dood

Gaat u bomen herplanten?

Datum aanvraag: 9 oktober 2020

Kappen
Anders

Aanvraagnummer: 5510243

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Leidschendam-Voorburg
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Formulierversie
2020.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 9 oktober 2020

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

beuk

IMG_5827.JPG

Gegevens houtopstanden 2020-10-09
Situatietekening kappen

Aanvraagnummer: 5510243

Datum
ingediend

Status
document
In
behandeling

Pagina 1 van1

