Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2012.02

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.
Het aanvraagnummer, de aanvraagnaam en de referentiecode kan u zelf bepalen
Aanvraagnummer

-

Aanvraagnaam

-

Uw referentiecode

-

Ingediend op

-

Projectomschrijving

Wijziging planologisch gebruik in het kader van het Buurthuis
van de Toekomst

Gefaseerd

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Bijlagen
Kosten
Nawoord en ondertekening

Datum:

Aanvraagnummer:
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Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2012.02
1

Bedrijf

KvK-vestigingsnummer

Statutaire naam

Handelsnaam

2

Contactpersoon

Geslacht

Man
Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Datum:

Aanvraagnummer:
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Straatnaam

Woonplaats

Adres

4

Correspondentieadres

Adres

5

Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

Datum:

Aanvraagnummer:
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Locatie

Formulierversie
2012.02
1

Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden
plaatsvinden

2

Adres
Kadastraal perceelnummer
Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

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

Ja

> Specificeer hieronder de locatie(s)

Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente
Kadastrale gemeente
Kadastrale sectie

Datum:

Aanvraagnummer:
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Kadastraal perceelnummer
(kunt u desgewenst opvragen
bij Afdeling Buitensport,
sportsupport@denhaag.nl.)

Bouwplannaam (Nvt)

Bouwnummer (Nvt)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? (Nvt)

Ja
Nee

Specificatie locatie (Nvt)

Toelichting op locatie (Nvt)

4

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag

5

Aanvulling locatieaanduiding

Niet van toepassing. U hoeft dit onderdeel niet in te vullen
RD coördinaten
X-coördinaat
Y-coördinaat
UTM ED50 coördinaten
UTM-zone

31
32

N-coördinaat
E-coördinaat
ETRS89 / WGS84 Coördinaten
Invoerwijze

Graden.decimale graden
Graden.minuten.decimale minuten
Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte
Breedte
Kilometerraai
Rivier of kanaal
Kilometering

Datum:

Aanvraagnummer:
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Zijde

6

Noorden (N)
Zuiden (Z)
Oosten (O)
Westen (W)
Links (Li)
Rechts (Re)

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum:

Aanvraagnummer:
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Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Formulierversie
2012.02
1

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.
Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.
Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit
De aangegeven maatschappelijke functies wijken af van
bestemming sport
Sport

Sportclubs, scholen, culturele instellingen,
zorginstellingen en welzijnsaccommodaties zijn
gevraagd slim met elkaar samen te werken door de
ruimten waarover zij beschikken zo optimaal mogelijk te
benutten.
In de praktijk is echter gebleken dat vigerende
regelgeving soms een drempel opwerpen voor het
multifunctionele accommodatiegebruik. Om de
verruiming van de sportfunctie mogelijk te maken is in
onderhavige situatie een aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend voor het ‘ Handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening’
Met deze aanvraag wordt beoogd de bestaande
accommodatie mede te gebruiken voor
maatschappelijke functies. De verruiming van de
sportbestemming heeft betrekking op de volgende
activiteiten op het gebied van maatschappelijk welzijn:
‐
bewonersorganisatie
‐
bewonersondersteuning
‐
bibliotheek
‐
ontmoetingsplek (voor jongeren, ouderen,
buurtbewoners, jeugdopvang, etc.)
‐
ouderen‐ en jongerenwerk
‐
scouting
‐
verenigingsleven
‐
vormende‐ en sociaal‐culturele activiteiten
(volksdansen, toneel, muziek, etc.)

‐
wijkcentrum (wijkactiviteiten, burendag,
bloemschikken)
‐
gezondheidszorg, zoals fysiotherapie, diëtist,
beweegconsultant voor zover niet geluidgevoelig en
gerelateerd aan de vereniging (leden)
‐
onderwijs (huiswerkbegeleiding, taalcursussen en
overige educatieve activiteiten)

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Het gebruik voor deze maatschappelijke functies zal
plaatsvinden overeenkomstig de voorwaarden en
bepalingen die van toepassing zijn op het bestaande
gebruik voor sportbeoefening en die voortvloeien uit
onder meer de Drank‐ en Horecawet en regelgeving op het
gebied van brandveilig gebruik.
Het bezoekersaantal, openingstijden e.d. zijn vergelijkbaar
met het huidige gebruik als sportacommodatie. Voor het
parkeren en het stallen van fietsen zal gebruik worden
gemaakt van de bestaande voorzieningen .
De meeste activiteiten zullen binnen de bestaande
bebouwing plaatsvinden, slechts in sporadische situaties
zal het buitenterrein worden gebruikt.
Voorts zijn de activiteiten kleinschalig, ondergeschikt aan
de hoofdfunctie en niet commercieel van aard. De
ruimtelijke uitstraling van de hoofdfunctie blijft behouden
Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja

Geef aan waarom en de mate
waarin wordt afgeweken van het
exploitatieplan.

Nee

Nee

Niet van toepassing. Dit hoeft u niet in te vullen.

Formulierversie
2012.02

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

Datum:

Aanvraagnummer:
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Formulierversie
2012.02

Toe te voegen bijlagen
• Een plattegrond van de opstallen ( zelf aanleveren). Hierbij aangeven wat het
huidige gebr uik v an de accomm odatie is (verm elden: Sport), het toekomstige
gebruik v an de accommodat ie wor dt ( verm elden: Sport en act ivit eiten op het
gebied v an maatschappelijk welzijn) en het maximaal aant al personen dat in u w
accommodat ie aan wezig mag zijn (zie gebr uiksvergunning brand weer).
• Een print van uw locatie op Google Earth, waarbij het terrein van uw vereniging omcirkeld staat.
(Deze kunt u opvragen bij Afdeling Buitensport: sportsupport@denhaag.nl.)

Datum:

Aanvraagnummer:
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Formulierversie
2012.02

Nawoord en ondertekening
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn
Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet

Ja
Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

compleet zijn

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.
Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om persoonsen adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

Ja
Nee

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde

Handtekening aanvrager

bent

Datum
Handtekening

Handtekening gemachtigde
Datum
Handtekening

Datum:

Aanvraagnummer:
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Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden versturen naar onderstaand
adres van het bevoegd gezag.
Bevoegd gezag omgevingsvergunning
Naam:

Gemeente Den Haag Bezoekadres:

Postadres:

Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag

Telefoonnummer:

14070

Emailadres:

oloaanvraag@denhaag.nl

Website:

www.denhaag.nl

Contactpersoon:

Centrale Intake

Spui 70, 2511 BT, Den Haag

Datum:

Aanvraagnummer:
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