
 

 

 
 
 
Formulier principeverzoek 
U kunt een principeverzoek indienen als u de bestemming van uw perceel geheel of gedeeltelijk 
wilt wijzigen. Of als u het gebruik van uw perceel of de opstallen wilt veranderen en uw plannen 
niet in het bestemmingsplan passen. 
 

1. Ligging bouwwerk / perceel 

 
Geef aan waar het bouwwerk/perceel ligt waarop het verzoek betrekking heeft. 
 
NB. Betreft het een verzoek tot toevoeging van woningen in het zoekgebied van Lichtenvoorde of 
zoekgebied van Groenlo, vul dan het formulier ‘Principeverzoek menukaart wonen’ in. 
 

Straat en huisnummer  ___________________________________________________________  

Plaats    ___________________________________________________________  

Kadastrale gemeente     Lichtenvoorde   Groenlo 

Sectie    __________  Nummer(s)  _________________________________  

Oppervlakte per perceel  ___________________________________________________________  

 

2. Omschrijving verzoek 

 
Het gaat om het   geheel   gedeeltelijk    plaatsen 

   vernieuwen 

   veranderen 

   oprichten 

   vergroten 

   wijzigen gebruik 

 
Van   ___________________________________________________________  

Toelichting 
 
 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

  

https://www.oostgelre.nl/sites/default/files/Gebieden%20Lichtenvoorde%20menukaart.pdf
https://www.oostgelre.nl/sites/default/files/Gebieden%20Lichtenvoorde%20menukaart.pdf
https://www.oostgelre.nl/sites/default/files/Gebieden%20Groenlo%20menukaart.pdf
https://www.oostgelre.nl/sites/default/files/Gebieden%20Groenlo%20menukaart.pdf
https://www.oostgelre.nl/sites/default/files/OMG-Formulier-principeverzoek---menukaart-wonen.pdf
https://www.oostgelre.nl/sites/default/files/OMG-Formulier-principeverzoek---menukaart-wonen.pdf
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3. Omschrijving wijziging 

 
a. Heeft u eerder een soortgelijk verzoek ingediend?  

  Nee. Ga verder bij vraag 3c 

  Ja, wanneer   ___________________________________________________________  

b. Geef de reden aan waarom u het verzoek opnieuw indient. 
 
 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

c. Zijn er bouwkundige aanpassingen noodzakelijk?  

  Nee  

   Ja, welke? 

 
 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 
d. Vindt parkeren op eigen terrein plaats?  

 Ja, er zullen parkeerplaatsen aanwezig zijn. Geef de parkeerplaatsen op een 
situatietekening aan.  

 
 Nee. Geef op een situatietekening aan hoe en waar de parkeerplaatsen worden 

gerealiseerd.  
 
e. Verwacht u een toename van het aantal verkeersbewegingen door uw plannen? 

  Nee 

 Ja, hoeveel?  _______________________________________________________________  

 
f. Op welke dagen en tijden gebruikt u het pand en/of het perceel? 

 ____________________________________________________________________________________  

 
g. Hoeveel personen zullen werkzaam/aanwezig zijn in het pand? 

 ____________________________________________________________________________________  

 
h. Hoeveel m² vloeroppervlak bedraagt de uitbreiding/wijziging van het gebruik? 

 ____________________________________________________________________________________  

 
i. Gaat het om een uitbreiding van het aantal woningen? 

  Nee 

 Ja, hoeveel?  _______________________________________________________________  
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j. Wilt u een inrit verplaatsen/wijzigen?  

  Nee 

 Ja. Geef op de situatietekening de wijziging aan. 

 
k. Wilt u bestaande houtopstanden verwijderen?  

  Nee 

 Ja. Geef op de situatietekening aan welke. 

 

4. Gegevens van de opdrachtgever 

Bedrijfsnaam   ___________________________________________________________  

(indien van toepassing) 

Voorletters en naam  ___________________________________________________________  

Adres    ___________________________________________________________  

Postcode en woonplaats  ___________________________________________________________  

Telefoonnummer  ___________________________________________________________  

E-mail    ___________________________________________________________  

 

 

5. Gegevens van eventuele adviseur 

Bedrijfsnaam   ___________________________________________________________  

(indien van toepassing) 

Voorletters en naam  ___________________________________________________________  

Adres    ___________________________________________________________  

Postcode en woonplaats  ___________________________________________________________  

Telefoonnummer  ___________________________________________________________  
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6. Laat u het verzoek door een gemachtigde verzorgen? 

 

  Nee. Ga verder met vraag 7. 

  Ja, door mijn adviseur. Gegevens zijn ingevuld bij vraag 5. 

  Ja, door onderstaande gemachtigde.  
 

Bedrijfsnaam   ___________________________________________________________  

(indien van toepassing) 

Voorletters en naam  ___________________________________________________________  

Adres    ___________________________________________________________  

Postcode en woonplaats  ___________________________________________________________  

Telefoonnummer  ___________________________________________________________  

 

7. Contactpersoon 

 
Over het ingediende verzoek kan de gemeente contact opnemen met: 

 opdrachtgever 

 gemachtigde 

 
De factuur voor het principeverzoek kan worden verzonden naar: 

 opdrachtgever 

 gemachtigde 

 

Persoonsgegevens en privacy 

Met het invullen van de persoonsgegevens geeft u aan dat we deze gegevens mogen gebruiken om 
contact met u op te nemen gedurende de looptijd van het project. Als wij de persoonsgegevens voor 
andere doeleinden willen gebruiken, vragen wij eerst expliciet uw toestemming. 
 
Indien u dat wenst, zorgt u er zelf voor dat in de stukken die u of een adviseur/gemachtigde namens u 
aanlevert, geen persoonsgegevens staan. Als u tekeningen en/of onderzoeken aanlevert met daarin uw 
persoonsgegevens gaan wij er van uit dat u toestemming geeft om deze openbaar te maken. 
Onderzoeken en tekeningen kunnen we namelijk als bijlage bij bijvoorbeeld een bestemmingsplan 
opnemen en op internet publiceren.  
 
 

8. Bijlagen 

 
Bij het principeverzoek moet u de volgende documenten meesturen: 
 

• Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier. 

• Een of meerdere noordgerichte situatietekeningen bestaand en nieuw (schaal 1:1000). 

• Een plattegrond (schaal 1:100). 
  



 

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden op www.oostgelre.nl/privacyverklaring. 
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9. Ondertekening 

 
Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld: 

Opdrachtgever: 
 
Plaats:  _______________________ Datum: _______________________ 
 
 
 
 
Naam:  _______________________ Handtekening: _______________________ 
 
 
Gemachtigde: 
 
Plaats:  _______________________ Datum: _______________________ 
 
 
 
 
Naam:  _______________________ Handtekening: _______________________ 
 
Dit formulier met bijlagen kunt u sturen naar: 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre 
Afdeling Omgeving, unit Ruimtelijke Ontwikkeling 
Postbus 17 
7130 AA  Lichtenvoorde 
gemeente@oostgelre.nl  
 
Ruimte voor eventuele toelichting: 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

https://www.oostgelre.nl/privacyverklaring
https://www.oostgelre.nl/privacyverklaring
https://www.oostgelre.nl/privacyverklaring
mailto:gemeente@oostgelre.nl
mailto:gemeente@oostgelre.nl
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