Formulier indienen initiatief (intaketafel)
Met dit formulier kunt u bij gemeente Drimmelen een verzoek indienen om medewerking te
verlenen aan uw plan. Uw verzoek wordt door de gemeente bij het initiatievenoverleg
beoordeeld op mogelijke haalbaarheid.
Op basis van de legesverordening bent u voor dit verzoek niet leges plichtig. Voor het eventueel
in behandeling nemen van het plan bij de omgevingstafel brengen wij voor nu ook geen leges in
rekening.

1. Gegevens van de verzoeker
Naam (rechts-)persoon: ----------------------------------------------------------------------------------------------BSN-nummer/Kamer van Koophandelnummer: ----------------------------------------------------------------Adres: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postcode: ------------------------------

Plaats: ---------------------------------------------------------------------

Telefoonnummer: -------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mailadres: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ben eigenaar (vul ja of nee in): -------------------Ik ben huurder (vul ja of nee in): --------------------Ik ben gemachtigde (vul ja of nee in): -------------Anders, nl: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Omschrijving initiatief
Het initiatief betreft: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postcode: -------------------------------- Plaats: ---------------------------------------------------------------------Kadastrale gemeente: -------------------------------------------------------------------------------------------------Sectie(s): -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nummer(s): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ondertekening
Hierbij verklaar ik dat ik een verzoek heb ingediend. Ik ben er van op de hoogte dat dit verzoek
niet leidt tot een besluit waartegen bezwaar of beroep mogelijk is en dat voor het in behandeling
nemen van dit verzoek geen leges verschuldigd zijn.
Plaats: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Handtekening verzoeker: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Plaats: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Handtekening gemachtigde: ------------------------------------------------------------------------------------------

Indien sprake is van een machtiging een document bijvoegen waaruit blijkt dat verzoeker
akkoord is met de machtiging.

4. Indienen
Het verzoek moet u indienen bij Gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made,
bezoekadres Park 1, 4921 BV Made. E-mail: omgevingsvergunning@drimmelen.nl

5. Toelichting op het ‘Formulier indienen initiatief (intaketafel)
5.1 Haalbaarheid
Het is mogelijk dat een (bouw)plan niet binnen het bestemmingsplan past. Om te beoordelen of
het college van burgemeester en wethouders bereid is om medewerking te verlenen aan het
verzoek en hiervoor het bestemmingsplan te herzien of hiervan af te wijken, kunt u bij ons een
verzoek indienen. Het verzoek dient in ieder geval de volgende stukken te bevatten:
a. Een ingevuld ‘Formulier indienen initiatief (intaketafel)’.

b. Een situatieschets of kadastraal kaartje van betreffende locatie op schaal.
c. Een goede beschrijving van de huidige situatie van het object en/of locatie (inclusief
foto’s van omgeving en bebouwing vooral als die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare
ruimte.
d. Eventueel verduidelijkt met (schets)tekening van het (bouw)plan en zijn directe omgeving
en gevels en doorsneden.
e. Een beschrijving wat u precies voor ogen heeft.
f. Relevante achtergronden bij de totstandkoming van het verzoek.
g. Eigendomssituatie, huidig en toekomstig.

