
 

 
 

 

 

 

 

 

Intakeformulier (principe)verzoek fysieke leefomgeving 

 

Uw gegevens 

 

Achternaam   ………...………………………………………………………………………… 

Voorletters   …………...……………………………………………………………………… 

Adres   …………...……………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats ……………...…………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  ……….……..…………………………………………………………………… 

E-mail   …….………..…………………………………………………………………… 

 

Gegevens van gemachtigde (indien van toepassing) 

 

Naam organisatie  ……...…………………………………………………………………………… 

Contactpersoon  ………...………………………………………………………………………… 

Vestigingsadres  ………...………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats  ...………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  ...………………………………………………………………………………… 

E-mail   …………………...……………………………………………………………… 

KVK nummer  …..……………………………………………………………………………… 

 

Gegevens locatie/plaats van uw plan 

 

Adres   …..……………………………………………………………………………… 

Plaats   …………………..……………………………………………………………… 

Kadastraal (indien bekend) Gemeente …………………sectie……….nummer(s)…………….……….. 
 

Uw plan 

Korte omschrijving van uw initiatief: 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 



 2 

Draagvlak 
Heeft u al met de omgeving gesproken over uw verzoek?  

0 Ja.  
 
Geef hieronder aan met wie u heeft gesproken, wanneer u dit heeft gedaan en wat de uitkomsten 
van deze gesprekken waren: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………….…………………………………………………………………………………………….….. 
 
…………………………………….………………………………………………………………………….….. 
 

0 Nee. 

 

Toelichting 

Als uw bouwplan of initiatief niet voldoet aan het bestemmingsplan, kan het alleen doorgang vinden 

als de gemeente bereid is om van het bestemmingsplan af te wijken. Met dit formulier kunt u de ge-

meente om een eerste beoordeling van uw verzoek vragen. U ontvangt dan een advies in de vorm 

van een ambtelijke beoordeling, waarbij uw verzoek integraal is getoetst aan het geldende beleid. 

Voor de behandeling hiervan worden geen kosten in rekening gebracht.  

 

Als blijkt dat uw verzoek complex is of er strijdigheden zijn in de ambtelijke beoordeling, kan het zijn 

dat het College van B&W een principebesluit neemt op uw verzoek. Hiervoor brengen wij € 572,40 

aan leges in rekening, conform de Legesverordening 2021. In dat geval wordt u vooraf tijdig geïnfor-

meerd.   

 
 
Bij te voegen documenten 

• Nadere omschrijving van het initiatief met daarbij de aanleiding en motivatie waarom van het be-

stemmingsplan moet worden afgeweken;  

• Situatieschetsen en/of plattegronden van de huidige én nieuwe situatie; 

• Bouwtekeningen (optioneel); 

• Foto’s (optioneel). 

 

Bovenstaande opsomming is niet compleet. Afhankelijk van uw verzoek kunnen andere of aanvul-

lende gegevens nodig zijn voor een goede beoordeling. Tekeningen en plattegronden mogen in 

schetsvorm zijn, maar dienen op schaal te zijn en te zijn voorzien van duidelijke maten. 

 
 
Ondertekening 

Aanvrager of gemachtigde verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.  

 

 
Datum:   ………………………………………………….…………… 

 

Handtekening: …………………………………………….………………... 

 

 
Dit intakeformulier en bijbehorende documenten, kunt u sturen naar info@bladel.nl of per post naar  

Gemeente Bladel, Afdeling Ontwikkeling, Postbus 11, 5530 AA Bladel. 

mailto:info@bladel.nl

