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______ ---'-~ ____ wonende te _"",eM<.L.L.--'1!-<t'db""'",,,·· ","~-'--"'''''-----'~,-",-",IL'''''L-!:V:,--1tLO<.ILk"""",D ___ 

heeft de eer, UEd.A. iDgev:~)lge. art. 5, lett. a. der WOlliugwet, tè vel'zo~ken om ver - ' -

~ guuning tot tût""'dMf./04 ,<4' IA '''"'M J.1j~ """'- ---I!·L:Jo.oL<iz.......,._· __ _ 

. trlkh.t14",oJA Je q ~A.M~ 
_-'-'--__ --::::::;;;;:;::;:::.,:Sectie . _ No. _____ -.,-__ der Kad. 

Gemeente /~1i:;;;:;' 
Het bouwwerk zal worden' uitgevoerd door~~,----___ _ 

wOllende te _ ~JA,.... . . 

Aan 

Burgemeester en Wethouders 
van-q;-~ __ 

Het/velle doende: 

Zie ommeziide. '. 
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N, B. Het verzoekschrift moet inhuuden éeneopgave van den aard van~et wei'k " 

en van de bestemmiug van het gebouwen voorts, zoo de ~&nvrager niet het bo~wwerk 
, ., . . 

" uitvoert, den naam en de woonplaats_ van den bou wmee~ter of den werkbaaR; die ,met 

de uitvopring is ,belast, 

Bij dit verzoekschrift" moeten in dubbel worden overgelegd de tel' beoordeding 

noodige plannen en teekeningen, bewerkt op eene schaal va" ten minste I op 1 00 VO~I' 

de .platte gronden en voor de doorilllcden, 

De teekeningen zullen aangevf'TJ: 

Ie de nauwkeurige aanduiding del' plaats, waal' gebouwd wordt lllet verl11p.lding del' 

kadastrale Sectie en nummer!'!; 

2e de oppervlakte vUllclke woning billnen de muren; 

3e het hoogtepeil vall dcn vloer del' beneden wO'l!lvm'trekken CII de hoogte van de 

verdiepingen; 

4e "het aantal verb'ekken; 

5e de afmetingen "en inl'ichtingender privaten; 

6e de afmetingen del' tel' bewolling in te richten vertrekken en van trappen Pil pOl'tah~n ;" 

. 7é de toegang~wegen naar buiten en de grootte (laai"van; 

" 8è" de ~i:ddel~n tot watervoorziening; 

ge de inrichting der fundeering; 

IOe de dikte der muren; 

"Ile afmetingen en onderlinge af!'ltand del' binten en van de verankering; 

"12e" de constructie der bekapping; 

Iae alles, wat op den afvoer van rook, water, facaeIiën en vuil betrekking heeft, met 

beschrijving; 

14e alles, wat op de toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijvin~" 
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Uit de" .teekeningell en' de biigevoegde be8chl'ijvingen moet verder blijken, uit" 

weike mstE.'l'ialeIi het gebouw in de onderdeelen zal worden saamge!!teld. 

Verder i!! de, 8I1nVJ'agE.'r verplicht. alie stukken en teekeningen over te leggen, 

""welke RUl'gl'meef1tel' en Wethouders voor eene juiste beoordeeling der bouwplannen 

verlangen. 

Een gewaarmerkt afl'lchrift" der vergünning moet ten allen tijde op het werk 

p;''1wezig zijn: en op de eel'!<te aimvrage worden \"ertoond aan de gene, die' bevoegd IS 

;~ \ 

t.ot het. handha ven van deze verordening. 

Zie t'erder de bepalingen t'on de rerordeTling~ 



-N. B. In tweevo11d.. 

:á~schr:ij viD.g 

behoorende bij mijn verzoek d. ·d. ,iJ ~ 19~aan Burgemeester 

en Wethouders van -..J~"-fL~~",""",L...o-_om vergunning tot-Û~---
Qt_ ~~~ ee "'-t'1"~-~ ?/'-fHbaV. ~-ff~t:'~~ 

Afstand van het gebouw van den weg 

of de straat, waa.man gebou ",d zal worden, 

en van de belendingen. • 

Inriéhting der privaten. 

----"------'------------�---_,....-~"---------------_._--_._._--.------------

Wijze van ~atel'voorûening. 

---~.--------------------------_. -~~~------------------------------------------

Wijze van bedekking. 

----------------~------------

Wijze van afvoel' van I'ook, watel', fa-

caeliën en vuil. 

----------~----------------------I-----------------------------~------~---~ 

Wijze van af"oer van licht en lucht. 

- _______________ ~P:7dav7t?- e rrT-~-""""'<'<.........IQ"__.__----__.,..,_---_-

Materialen. uit welke het gebouw in de 

ouderdeelen zal worden samen gesteld. 

Nadere opgaven. 

Aldus opgeplaakt door my. a!lDVrager 

---z;::,-.'----4:=.. <&-...c e ___ den .uI· 41>r . 194-e.--
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