


            
 
 
 
 
 
Van:  
Verzonden: maandag 24 februari 2020 8:29
Aan: opvragen archief
Onderwerp: Re: Opvragen informatie archief vergunningen
 
Geachte ,
 
Bedankt voor uw reactie; graag ontvang ik het door u genoemde dossier met nummer
HZ_WABO-14-00239 .
Alvast dank voor uw hulp en een goede dag gewenst!
 
Hartelijke groeten,
 

 
 
 
Op ma 24 feb. 2020 om 07:32 schreef opvragen archief <VTHMBopvragena@utrecht.nl>:

Geachte Gisbert ten Heuvel,
Hieronder kunt u zien welk dossier naar aanleiding van uw vraag beschikbaar is. Wij
kunnen niet garanderen dat de informatie die u zoekt hierin aanwezig is.
HZ_WABO-14-
00239
Let op geen
constructie
aanwezig

Vergunning
hoofdzaak

Omgevingsvergunning 06-
01-
2014

Zaak
afgehandeld

het bouwen van een
dakopbouw / bijzondere
bouwlaag op de woning

Misschien bent u niet in dit dossier geïnteresseerd. U kunt, via een reactie op deze
mail, aangeven of u het dossier wilt ontvangen (zie het onderstreepte nummer).

U ontvangt het dossier vervolgens gratis per e-mail. Wanneer het bestand te groot is
om als bijlage te e-mailen, dan verzenden wij het bestand veilig via Pleio
(vergelijkbaar met WeTransfer). Voor het downloaden van het dossier ontvangt u per
e-mail een link van ons.
U zou voor het oprichtingsdossier kunnen zoeken bij Het Utrechts Archief. Volgens
kadasterinformatie is dit gebouw namelijk uit 1965.
Alle bouwdossiers t/m 1995 (met uitzondering van constructiedossiers) zijn op te
vragen via het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl). Voor meer informatie:
http://hetutrechtsarchief.nl/bouwtekeningen-en-woonomgeving.
Contactinformatie het Utrechts archief
Adres studiezaal: Alexander Numankade 199-201 te Utrecht
Telefoon: 030-286 66 11
E-mail: inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Namens de afdeling Vergunningen
opvragenarchief@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht



Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Vergunningen
maandag-woensdag-vrijdag
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

Van:  
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 20:12
Aan: Omgevingsloket
Onderwerp: Opvragen informatie archief vergunningen
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Over welk adressen of
locaties wilt u informatie?

Hildebranddreef 78
3561 VG Utrecht

Onderwerp Omgevingsvergunning bouw/ bouwvergunning met
tekeningen, Constructiegegevens, Milieuvergunning

 




