Aanvraag nummeraanduiding
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre
t.a.v. de afdeling Informatiemanagement
Postbus 17
7130 AA LICHTENVOORDE
Aanvrager
Naam

______________________________________________________________

Postadres (geen postbus) ______________________________________________________________
Postcode & woonplaats

______________________________________________________________

Telefoonnummer

______________________________________________________________

E-mailadres

______________________________________________________________

Bent u de eigenaar van het perceel waarvoor u een nummeraanduiding vraagt óf bent u de
gemachtigde van de eigenaar? (aankruisen wat van toepassing is)
EIGENAAR (akkoord mede-eigenaar is vereist)
GEMACHTIGDE (a.u.b. machtiging meezenden)

verzoekt om toekenning van een nieuw en/of wijziging van een bestaande nummeraanduiding:
1.

Voor het volgende object (of deel hiervan) wordt een nummeraanduiding gevraagd (aankruisen wat
van toepassing is; slechts één antwoord mogelijk):
een gebouw

een standplaats

een afgebakend terrein

een bouwwerk

een (gebouwen)complex
2.

3.

Het object (of deel hiervan) waarvoor een nummeraanduiding wordt gevraagd heeft de volgende
functie: (aankruisen en invullen wat van toepassing is; meerdere antwoorden mogelijk):
woonhuis

betreedbare trafo

flat / appartement

sportaccommodatie

vakantiehuisje

horecagelegenheid

kantoorpand/kantoorruimte

winkelruimte

bedrijfspand/bedrijfsruimte

garagebox

school

anders, nl. ______________________________

Is het object (of deel hiervan), waarvoor een nummeraanduiding wordt gevraagd, afsluitbaar?
(aankruisen wat van toepassing is)
Ja
Nee
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4.

5.

Indien het een woning betreft, over welke faciliteiten beschikt de woning dan? (aankruisen wat van
toepassing is; meerdere antwoorden mogelijk)
eigen toegang

eigen doucheruimte

eigen kookgelegenheid

eigen toiletruimte

Indien het een bedrijfsruimte betreft, over welke faciliteiten beschikt deze dan? (aankruisen wat van
toepassing is; meerdere antwoorden mogelijk)
eigen toegang

eigen aansluiting voor drinkwater

eigen toiletruimte
6.

Het object (of deel hiervan) waarvoor een nummeraanduiding wordt gevraagd bevindt zich op de
volgende locatie (adres of locatieomschrijving invullen):
________________________________________________________________________________

7.

Het object (of deel hiervan) waarvoor een nummeraanduiding wordt gevraagd heeft de volgende
kadastrale aanduiding (kadastrale registratie invullen):
Gemeente _______________________________ Sectie ____________ Nummer ____________

8.

Is er in het verleden al een nummeraanduiding toegekend aan (een deel van) het object waarvoor u
nu een nieuwe nummeraanduiding vraagt? (aankruisen en invullen wat van toepassing is)
Nee
Ja, maar de bestaande nummeraanduiding moet komen te vervallen
Ja, maar de bestaande nummeraanduiding moet worden hergebruikt bij de nieuwe
nummeringaanduiding

9.

De nummeraanduiding wordt gevraagd om de volgende redenen (alle redenen duidelijk en volledig
vermelden):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10. Is er in relatie tot deze aanvraag nog een omgevingsvergunning aangevraagd of verleend?
Bijvoorbeeld: een bouwvergunning, sloopvergunning of aanlegvergunning? (aankruisen en invullen
wat van toepassing is; meerdere antwoorden mogelijk)
Nee
Ja, nl. een ______________________ vergunning met registratienummer ____________
Ja, nl. een ______________________ vergunning met registratienummer ____________
Ondertekening

________________________________
Datum

________________________________
Handtekening

Bijlagen:
Plattegrond / situatietekening van het object op schaal (bijv. 1:1000 of 1:2000)
Machtiging (indien gevraagd)
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