
 
 

 
Vooroverleg Omgevingsvergunning - Gemeente Goirle 
 
 
In te vullen door de gemeente Ruimte voor stempels 
Registratienummer _____________  
Datum van ontvangst  _____________  
 
 
Wat wilt u getoetst en / of beoordeeld hebben* 
O Plan toetsen aan vergunningsvrije regelgeving (Als het plan vergunningplichtig blijkt wordt het verder 

behandeld als een vooroverleg en getoetst aan het bestemmingsplan en, indien van toepassing, 
voorgelegd aan de welstandscommissie). 

O Vooroverleg alleen toetsen aan het bestemmingsplan. 
O Vooroverleg toetsen aan het bestemmingsplan en ter beoordeling voorleggen aan de 

welstandscommissie. 
O Vooroverleg wijziging van gebruik. 
 
Correspondentie gegevens aanvrager / gemachtigde  
Naam en Voorletters  ___________________________________________________ 
Straat en Huisnummer  ___________________________________________________ 
Postcode en Plaats  ___________________________________________________ 
Telefoonnummer(s)  ___________________________________________________ 
E-mail adres  ___________________________________________________ 
 
 
Correspondentie gegevens ontwerper  
Naam en Voorletters  ___________________________________________________ 
Straat en Huisnummer  ___________________________________________________ 
Postcode en Plaats  ___________________________________________________ 
Telefoonnummer(s)  ___________________________________________________ 
E-mail adres  ___________________________________________________ 
 
 
(Bouw)locatie  ___________________________________________________ 
 
 
Omschrijving van het ingediende plan 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Is soortgelijk bouwwerk eerder uitgevoerd *   nee   ja  
Zo ja, waar ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
 
Verdere bijzonderheden ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
 
 



In te dienen stukken bij toetsing vergunningsvrije regelgeving, bij toetsing aan het bestemmingsplan en 
wijziging gebruik 

 kadastrale situatie, minimaal schaal 1:500;

 plattegronden, voorzien van maatvoering (inclusief hoogtematen).

 bestemming van de ruimten.

In te dienen stukken bij toetsen aan het bestemmingsplan en beoordeling door de welstandscommissie 

 kadastrale situatie, minimaal schaal 1:500;

 foto`s van de bestaande situatie en omgeving;

 plattegronden, voorzien van maatvoering;

 gevelaanzichten, voorzien van hoogtematen;

 doorsneden, voorzien van hoogtematen;

 aanduiding van kleur- en materiaalgebruik (voor o.a. gevels, dak en kozijnen).
Alle tekeningen moeten op schaal 1:100 worden aangeleverd. 

Legeskosten  
Voor het in behandeling nemen van een plan / vooroverleg worden kosten in rekening gebracht. De 
kosten van een vooroverleg voor de activiteit bouwen bedragen € 142,30.
Deze kosten zijn vastgesteld conform de legesverordening van de gemeente Goirle. Deze legesverordening 
kunt u inzien op www.goirle.nl.  

Ondertekening:  
Handtekening  
aanvrager / gemachtigde _________________________________ Datum ______________ 

Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier en alle bijbehorende stukken kunt u indienen bij de 
afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving (VVH) of via het E-mailadres 
omgevingsvergunning@goirle.nl. 

Wij zien uw project met belangstelling tegemoet. 

*Kruis aan wat van toepassing is.

mailto:omgevingsvergunning@goirle.nl

