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Aanvraagnr:Algemene gegevens

Naam aanvrager

Appartementnummer/ ,

bouwnummer i

Telefoonnummer i
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Aanvraag gegevens

Wat is het doel van deze
verandering/aanpassin g ?

Welke werkzaamheden zijn er nodig ter
realisatie van dit plan?
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Op welke gebouwdelen, onderdelen en
verdiepingen zullen deze
werkzaamheden betrekking hebben?

Wat zijn de gewenste start- en einddata?

, Technische gegevens

I Welke aspecten kent deze aanpassing? Bouwkundi g, w efl<tu i g bou w ku ndlg, cultuurtech n isch,

elektrotechnisch, ínstallatietechnisch en/of esthetisch.

I Wiè i§ dé onwvèrpef enïÍtonstrucèiirz
:

l wiè iÀ de uÍtvoeiende partij?

Is er een advisereÀde partfi-TetrokEn7-

-Wat'i§ 
de inVlöèd Van diflplàn öEta*

ruimtelijke kwaliteit? (zowel binnen
als buiten Westerkaap 2)

Wat is de invloed van dit plan op de
energiebehoefte van deze ruimte of
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Tekening van de huidige en de nieuwe situatie (ontwerp)

Foto's van de huidige situatie

Constructietekenino en constructieberekening (indien van toepassino)
TióduGpöíïëàtË§ fi ndién na í toepasàin g, u5ï. r<oeiun it ) -- -..
, Adviesrappoft van derde (indien van toepassing)
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Dit aanvraagformulier inclusief bijlage volgens checklist, graag digitaal versturen naar:
Bestuur@westerkaap2, n 1



Westerkaap 2

Aanvraag aanpassingen, wijzigingen en toevoegingen

TOELICHTING AANVRAGEN

Wie? Me bewoners, huurders en exploitanten van woningen of ruimtes in
de Westerkaap 2.

Wat? Toelichiingenmodelformulieraanvraagprocedurevooraanpassingen,
wijzig!ngen en toevoegingen in de Westerkaap 2.

Waar? De aanvraagprocedure zai gebruiK worden voor iedere aanpassing, wilziging
of toevoegin g van (werktuig )bouwkundige, cu ltuu ftechnische,
elektrotechnisclre, instailatietechnische en/of esthetische aard in of van casco
gebouwdelen of onderdeel, aigemene ruimtes, technische ruimles, gevels

inclusief balkons, brandwerende scheidingen en portalen.

\,A/aarom? In het reglement van de WE zijn een aantal bepalingen opgenc,men waarmee
beperkingen worden gesteld aan aanpassingen, wijzig!ngen en toevoegingen
aan het gebouw van de Westerkaap 2" Daardoor is het niet zondermeer
nrogelijk woningen en ruimtes naar wens te verarrderen. Echter, het bestuur,
als beheerder en verantwoordelijk voor het gebouw, kan onder bepaalde
voorwaarde toch toestemming Eeven voor veranderingen. Door middel van
deze procedure maakt het bestuur de beoordeling van de aanvragen
transparant en eenvoudiger voor de aanvrager" Ook zal deze procedure voor
een eenduidige, snellere en consequente toetsing zorgen.

Hoe? Door middel van het bijgesloten formulier zal de aanvrager een procedure

opstarten ter verkrijging van toestemming tot aanpassing, wi;ziging en

toevoegingen in de V/esterkaap 2. Alleen aanvragen aangeboden door middei
van dit fcrmulier zullen volgens de procedure worden afgehandeld, Tijdens
toetsing is de aanvraagco45rdinator de contactpersoon, welke in eerste ínstantie
de aanvraag op volledigheid en sneltoets criteria checkt. Indien de aanvraag hier
niet aan voidoet, kan er mogelijk om aanvulling of aanpassing worden gevraagd

of de aanvraag wordt direct afgewezen. Wanneer de aanvraag wei voldoet, zal de
technische commissie van de Westerkaap z advies uitbrengen aan het bestuur,
volgens de verschillende disciplines. Indien in deze fase de aanvraag negatief
wordt beoordeeld, zal of worden gevraagd naar aanvulllng op basis van extern
advles of de aanvraag wordt afgewezen. Bij een positieve beoordellng, zal het
bestuur bepalen oíeen stemnring van de WE leden nodig zal zijn. Indien van
toepassing, zai via Turinq om goedkeuring worden gevraagd aan alle leden van
de WË. Ten slotte zal de aanvrager goedkeuring krijgen, mogelijk met
aanvullende voorwaarden, waaronder afspraken over uitvoeringsdata en
mogelijke schouwmomenten tijdens en na de uitvoering.

In de verschillende fases zoals hierboven beschreven, zal de aanvraag
worden beoordeeld op conformiteit aigemeen beleid, bouwbesluit en NEN-
EN. Daarbij kan het bestuur aanvullende eisen stellen op het gebied van
risicobeheer, ruimtelijke kwaliteigesthetica), milieu en handhaving.


