
Westerkaap z

Aanvraag aanpassíngen, wíjzigingen en toevoegingen

TOELICHTING AANVRACEN

Wie? Alle bewoners, huurders en exploitanten van woningen of ruimtes in de

Westerkaap 2,

Wat? Toelichting en modelformulíer aanvraagprocedure voor aanpassingen,

wijzigingen en toevoegingen in de Westerkaap z.

Waar? De aanvraagltrocedure zal gebruikt lvorden voor iedere aanpassing, wijziging of
toevoeging van (lverktuïg)bouwkundige, cuituurtechnische, elektrotechnische,

installatietechnische en/of esthetÍsche aard in of van casco gebouwdelen of

onderdeel, algemene ruimtes, technische ruimtes, gevels inclusief balkons,

brandwerende scheidingen en portalen.

Hoe?

Waarom? ln het reglement van de WE ziln een aantai bepalingen opgenomen !\'aarmee

beperkingen worden gesteld aan aanpassingen, wijzígingen en toevoegingen

aan het gebouw van de Westerkaap 2. Daarcloor is het niet zondermeer mogeliik

woningen en ruimtes naar wens te veranderen. Echter, het bestuur, als

beheerder en verantwoordeliik voor het gebouw, kan onder bepaalde

voorrvaarde toch toestemrning geven voor veranderingen, Door middel van

deze procedure maakt het bestuur de beoordeling van de aanvragen

transparant en eenr,,oudiger voor de aanvrager. Ook zal deze procedure voor

een eenduidige, snellere en consequente toetsing zorgen'

Door miclcJel van hei bijgesloten formulier zal de aanvrager een procedure

opstanen ter verkriiging van toestemming tot aanpassing, wijziging en

toevoegingen in de vlesterkaap :. Alleen aanvragen aangeboden door middel

varr dit formu!ler zullen volgens de procedure worden afgehandeld. Tiidens

toetsing is de aanvraagcoórdinator de contactpersoon, welke in eerste instantie

de aanwaag op volledigheid en sneltoets criieria checkt, lndien de aanvraag hier

niet aan voldoet, kan er mogelijk om aanvulling of aanpassing worden gevraagd

of de aanvraag wordt direct afgewezen. wanneer de aanvraag wel voldoet, zal

de technische commissie van de Westerkaap r. advies uiibrengen aan het

bestuur, volgens Ce verschillende disciplines. lndien in deze fase de aanvraag

negatief wordt beoordeeld, zal of worden gevraagd naar aanvulling op basis

van extern aclvies of de aanvraag rvordt afgewezen' Bij een positieve

beoorcleling, zal het bestuur bepalen oÍ een stemming van de wË leden nodig

zal zijn.lndien van toepassing, zal via Twinq om goedkeuring worden gevraagd

aan alle leden van de wE. ïen slotte zal de aanvrager goedkeuring kriigen'

mogelijk met aanvullende voorwaarden, waaronder afspraken over

uítvoer"lngsdata en mogelijke schouwmomenten tiidens en na de uitvoering'

ln de verschiilende ÍaseS zoals hierboven beschreven, zal de aanvraag worden

beoordeeld op conformiteit algemeen beleid, bourvbesluit en NEN-E|'1, Daarbii

kan hei bestuur aanvullende eisen stellen op het gebied van risícobeheer,

ruimtelijke krvaliteit(esthetica), miiíeu en handhaving'



MODELFORMU LI ER AANVRACEN

Westerkaap z

Aanvraagformulier aanpassingen, wiizígingen en toevoegingen

(vo.t)

i Algemene gegevens

: Itlaan É"ntr:"g"t
i;--l--------.-.
i Appartementnummer/
ibouwnummer
I Telefoonnummer

Email

I Aanvraag gegevens

I Wat is het doel van Ceze 
It.

I verandering/aanpassing? it*--"- .- -..***-''."i
lVelke r^/erkzaamheden zíin er nodig ter 

i

realisatie van dit plan? 
:

vP vvElNc ËtruvuvvuElqr l, ur rvsr lrLrLr I Lr t 
I

verdiepingen zullen deze 
I

werkzaamhedenbetrekkinghebbcn? 
I

Wat zijn de gewenste starl'en eindc!ata?

Welke aspecten kent deze aanpassing? Bouwkundig, w erktuigb ouwkundig, cult u urtechnísch,

I elektr ote chnísch, i nstallatietechnisch enl of esthetísch.

Wie is de ontrverper en of constructeurJ

Wie is de uitvoerende Partij?

i ls er een adviserende parti! betrokken?

i wat is de invloed van dit Plan oP de

r ruimtelijke kwaliteit? (zowel binnen als

1 buiten Westerkaap z)
t__-__---** * -... -.- ..,

Wat is de invloed van dit Plan oP de

energiebehoefte van deze ruimte of
woning?

CHECKLIST AANVRAGEN

Foto's van Ce huidige situatie
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navierrápport van derde (indien van ioePassing)

Dit oanvroagformulier inclusief bijlage volgens checklist, groag digitoalversturen noar:
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