
Vooroverleg Gemeente Vlissingen 
 
Gemeente Vlissingen / VVH                                     Publiekszaken / telefoon 0118-487000 
Postbus 3000                     4380 GV Vlissingen 
 
Leges conform art. 5.2.3 legesverordening         (zie hiervoor de bijgevoegde legeslijst) 
 
Gegevens over het bouwplan t.b.v. het vooroverleg: 
 
 
Adres bouwwerk  :………………………………………………………………….. 
Omschrijving bouwwerk :………………………………………………………………….. 
 
Aanvrager   :………………………………………………………………….. 
Adres en postcode  :………………………………………………………………….. 
Woonplaats en telefoonnr. :………………………………………………………………….. 
 
Evt. namens   :………………………………………………………………….. 
    Adres en postcode  :………………………………………………………………….. 
    Ontwerper   :………………………………………………………………….. 
    Adres en postcode  :………………………………………………………………….. 
    Woonplaats en telefoonnr. :………………………………………………………………….. 
 
Bijgevoegd   :…….. Tekening(en) (vouwformaat 21x30cm) met situatie en  
                                               indien van toepassing , de belendende gevels of foto hiervan. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Opgave van de voornaamste materialen en kleuren (voor zover van toepassing)
 

Onderdeel 
 
Dakbedekking………………. 
Gootlijsten…………………... 
Gevels………………………. 
Trasramen…………………... 
Kozijnen……………………. 
Deuren……………………… 
Ramen……………………… 
Borstweringen……………… 
Gevelbekledingen………….. 
……………………………… 
……………………………… 

            Materiaal
 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

Kleur
 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

 
Eventueel toelichting  :………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum:……………    Handtekening:…………………………………. 
 
Dit formulier in enkelvoud, tekening(en) in tweevoud inzenden aan het bovenstaande adres of 
indienen bij Publiekszaken, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen. 
 



 
 
 
 

MINIMAAL IN TE DIENEN BESCHEIDEN TBV SCHETSPLAN 
 
 
 
In enkelvoud : 
 
 Volledig ingevuld aanvraagformulier “Vooroverleg Gemeente Vlissingen” 
 
 Foto’s van de bestaande toestand met de belendingen. 
 
 
 
In tweevoud :
 
 BOUWKUNDIGE TEKENINGEN met daarop minimaal de volgende gegevens: 
 

- Kadastrale situatie met noordpijl van het bouwwerk en de aangrenzende straten en 
terreinen met de daarop voorkomende bebouwing; minimale schaal 1 : 1000. 

- Maatvoering van de bouwwerken onderling en ten opzichte van de perceelgrenzen. 
- Plaats en breedte van de uitrit van het perceel. 
- Parkeervoorziening en eventueel fietsstalling. 
 

  
- Plattegrond(en) van elke verdieping met functies en maatvoering, minimaal schaal 

1:100 van: 
▫  de bestaande toestand 
▫  de nieuwe toestand 

 
 
- Lengte- en dwarsdoorsnede met hoogtemaatvoering van: 

▫  de bestaande toestand 
▫  de nieuwe toestand 

 
 

- Alle gevelaanzichten met materialen en kleuren; maatvoering, minimaal schaal 
1:100 van: 

▫  de bestaande toestand 
▫  de nieuwe toestand 
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