
m frt *S

!
v *

perseel 36 i *
K tf

■

\
I.

\/

44
36b Sr

'«
& '

i .«A
~}r.

\v
%V.

\ 38 , Xi
% m40 k i 

42 ^
: v\

k'•- r#*k

deze luchtfoto , maakt duidelijk hoe dichtbij de kinderen zullen spelen 
ten opzichte van de omliggende tuinen.
Geluids overlast is onvermijdelijk !
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Interne Bedrijven 
Juridische Zaken

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres: Stadsplateau 1, Utrecht 
Telefoon 030 - 286 10 96 Fax 030 - 286 1 0 22 
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

en
Stationsstraat 
3451 BZ

Behandeld door DatumAdministratie Juridische Zaken 
2861096

15 april 2015 
bl 5.1 397Doorkiesnummer

E-mail
Bijlage(n)

Uw kenmerk 
Uw brief van

Ons kenmerk 
Onderwerp

Briefnr: J1 5.611536
WABO/WW/WRO verlenen omgevingsverg. 
Bezwaarschrift 
15-4-2015

Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden

en
Verzonden

30/03/2015

Geachte heer/mevrouw,

Op 31 maart 201 5 is uw bezwaarschrift in goede orde ontvangen.

De wettelijke termijn om op uw bezwaarschrift te beslissen bedraagt 6 weken vanaf de dag waarop de 
termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Omdat de praktijk uitwijst, dat deze 
periode te kort is, wordt gebruik gemaakt van de in artikel 7:1 0, lid 3, van de Algemene wet 
bestuursrecht opgenomen mogelijkheid om deze termijn met 6 weken te verlengen.

Normaal gesproken zult u in de gelegenheid worden gesteld dit bezwaarschrift mondeling toe te lichten. 
Hiervoor ontvangt u dan een afzonderlijke uitnodiging, waarin tevens is aangegeven waar en gedurende 
welke tijden u de op de zaak betrekking hebbende stukken kunt komen inzien.

Ik wijs u er op, dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevenssysteem als bedoeld in de Wet 
bescherming persoonsgegevens.
Wij gaan ervan uit dat u uw mede bezwaarmakers informeert over het verloop van deze procedure.

Hoogachtend,
Hoofd Intern Bedrijf Juridische Zaken

Deze brief is automatisch aangemaakt en om die reden niet voorzien van een handtekening.
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Juridische Zaken

Gemeente Utrecht
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres: Stadspiateau 1, Utrecht 
Telefoon 030 - 286 1 0 96 Fax 030 - 286 1 0 22
www.utrecht.nl

Kids xpress BV 
T.a.v. mw.

Vleuten

Behandeld door Datum 15 april 2015 

bl 5.1 397

Administratie Juridische Zaken

Ons kenmerk 
Onderwerp

Doorkiesnummer 286 1096
E-mail

Bijlage(n)

Briefnr: Jl 5.611539 
WABO/WW/WRO verlenen omgevingsverg. 
Bezwaarschrift en

Uw kenmerk 
Uw brief van

Verzonden
Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden

1 5 april 201 5

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij delen wij U mede dat op 31 /03/201 5 tegen bovengenoemd besluit een bezwaarschrift is ingediend. 
Een kopie daarvan treft U bijgaand aan.

In verband hiermee zal een hoorzitting worden gehouden. Hiervoor ontvangt u, zodra de datum bekend is 
een afzonderlijke uitnodiging.

De wettelijke termijn om op het bezwaarschrift te beslissen bedraagt 6 weken vanaf de dag waarop de 
termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Omdat de praktijk uitwijst, dat deze 
periode te kort is, wordt gebruik gemaakt van dein artikel 7:10, lid 3, van de Algemene Wet 
Bestuursrecht opgenomen mogelijkheid om deze termijn met 6 weken te verlengen.

Ik wijs u er op dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevenssysteem als bedoeld in de Wet 
bescherming persoonsgegevens.

Hoogachtend,
Hoofd Intern Bedrijf Juridische Zaken

Deze brief is automatisch aangemaakt en om die reden niet voorzien van een handtekening.
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OPVRAGEN STUKKEN

bl 5.1 398 / Briefnr: J15.611543Casenummer

Utrecht, 15 april 2015

De heer/mevrouw:

Geachte heer/mevrouw,

Op 01 /04/201 5 ontvingen wij het bezwaarschrift van

Familie 
Stationsstraat ■ 

VLEUTEN

uw registratienummer: HZ_WABO-l 5-03991
betreffende regeling: WABO/WW/WRO verlenen omgevingsverg.

Wij verzoeken u om binnen 10 dagen na de datum van dit schrijven de op de zaak betrekking 
hebbende stukken in drievoud aan ons toe te zenden.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Utrecht 
Namens dezen

Hoofd Intern Bedrijf Juridische Zaken

O 
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O 
O 
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O

o o o
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Gemeente Utrecht

Jngekomen d.d.Aan het college van B&W van de gemeente Utrecht 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

01 APR 2015r 15.053031Vleuten, 30 maart 2015

Betreft: Bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning perceel Stationsstraat 36 te Vleuten 
Uw kenmerk: HZ-WABO-15-03991

Geachte college van B&W,

Via deze weg willen wij bezwaar maken inzake de omgevingsvergunning van het perceel aan de 
Stationsstraat 36 te Vleuten.

Naar onze mening wijkt de nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning af van de bestemming 
van het pand. De nieuwe huurder wil de begane grond gebruiken als creche (5 tot 12 kinderen), dat is 
geheel volgens de regels en prima in orde. Echter, waar wij bezwaar tegen maken, is het gebruik van 
de eerste verdieping die dienst zal gaan doen als BSO voor 20 tot 30 kinderen. Dit is ons inziens in 
strijd met het bestemmingsplan (I). In het verleden heeft de le verdieping al eens illegaal dienst 
gedaan als praktijkruimte (in het geval van de eerder gevestigde tandartspraktijk), het kan toch niet 
zo zijn dat dit nogmaals het geval gaat zijn? Immers, de plannen liegen er niet om!

En waarom wij er bezwaar tegen hebben dat de le verdieping gebruikt zal gaan worden als BSO met 
opvang voor 20 tot 30 kinderen? Dit heeft alles te maken met het tekort aan parkeerruimte en de 
daarmee gepaarde verkeersveiligheid in de Stationsstraat. U zult als college alleen maar kunnen 
beamen dat zelfs zonder de bedrijvigheid van het pand aan de Stationsstraat 36, er al regelmatig 
sprake is van verkeersonveilige situaties. Auto's geparkeerd voor in/uitritten van bewoners is één 
ding; maar wat als straks hulpdiensten niet op de plek van bestemming kunnen komen?! Dat kan 
toch niet de bedoeling zijn?

Kortom: Graag zouden wij zien dat u uw besluit heroverweegt, en daarbij ons bezwaar in aanmerking 
neemt.

Meityriendêmké groet,

> ’ ,)

Famil Kuik

Vleuten

5.1,2E

5.1,2E



4!Interne Bedrijven 
Juridische Zaken

Postadres Postbus 1 6200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres: Stadsplateau 1, Utrecht 
Telefoon 030 - 286 1 0 96 Fax 030 - 286 1 0 22 
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Familie 
Stationsstraat ■ 

VLEUTEN

Behandeld door DatumAdministratie Juridische Zaken 
286 1096

1 5 april 201 5 
bl 5.1 398Ons kenmerk 

Onderwerp
Doorkiesnummer
E-mail
Bijlage(n)
Uw kenmerk 
Uw brief van

Briefnr: Jl 5.611 542
WABO/WW/WRO verlenen omgevingsverg. 
Bezwaarschrift Familie 
15-4-2015

Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden
Verzonden

30/03/2015

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 april 201 5 is uw bezwaarschrift in goede orde ontvangen.

De wettelijke termijn om op uw bezwaarschrift te beslissen bedraagt 6 weken vanaf de dag waarop de 
termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Omdat de praktijk uitwijst, dat deze 
periode te kort is, wordt gebruik gemaakt van de in artikel 7:10, lid 3, van de Algemene wet 
bestuursrecht opgenomen mogelijkheid om deze termijn met 6 weken te verlengen.

Normaal gesproken zult u in de gelegenheid worden gesteld dit bezwaarschrift mondeling toe te lichten. 
Fliervoor ontvangt u dan een afzonderlijke uitnodiging, waarin tevens is aangegeven waar en gedurende 
welke tijden u de op de zaak betrekking hebbende stukken kunt komen inzien.

Ik wijs u er op, dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevenssysteem als bedoeld in de Wet 
bescherming persoonsgegevens.

Hoogachtend,
Hoofd Intern Bedrijf Juridische Zaken

Deze brief is automatisch aangemaakt en om die reden niet voorzien van een handtekening.
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Interne Bedrijven 
Juridische Zaken

c

Gemeente Utrecht
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres: Stadsplateau 1, Utrecht 
Telefoon 030 - 286 1 0 96 Fax 030 - 286 1 0 22
www.utrecht.nl

Kids xpress BV 
T.a.v. mw.

Vleuten

Behandeld door Datum 1 5 april 201 5 

bl 5.1 398

Administratie Juridische Zaken

Ons kenmerk 
Onderwerp

Doorkiesnummer 286 1096

E-mail

Bijlage(n)

Briefnr: J1 5.611 544 
WABO/WW/WRO verlenen omgevingsverg. 
Bezwaarschrift Familie

Uw kenmerk 
Uw brief van

Verzonden 15 april 2015 
Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij delen wij U mede dat op 01 /04/201 5 tegen bovengenoemd besluit een bezwaarschrift is ingediend. 
Een kopie daarvan treft U bijgaand aan.

In verband hiermee zal een hoorzitting worden gehouden. Hiervoor ontvangt u, zodra de datum bekend is, 
een afzonderlijke uitnodiging.

De wettelijke termijn om op het bezwaarschrift te beslissen bedraagt 6 weken vanaf de dag waarop de 
termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Omdat de praktijk uitwijst, dat deze 
periode te kort is, wordt gebruik gemaakt van de in artikel 7:1 0, lid 3, van de Algemene Wet 
Bestuursrecht opgenomen mogelijkheid om deze termijn met 6 weken te verlengen.

Ik wijs u er op dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevenssysteem als bedoeld in de Wet 
bescherming persoonsgegevens.

Hoogachtend,
Hoofd Intern Bedrijf Juridische Zaken

Deze brief is automatisch aangemaakt en om die reden niet voorzien van een handtekening.
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Alle relevante correspondentie:
ontvangstbevestiging 
brief verzoek om aanvulling 
brief in behandeling nemen 
brief ontwerpbesluit 
brief verlenging 
overige brieven

o

o
o
o

dwangsom
e-mails
publicatie

o
o

zienswijzen
zienswijze ontvangstbevestiging 
reactie op ingediende zienswijze

o
o
o

bevindingen)
uittreksel (KVK) 
uittreksel GBA/Piv4all

o
o

bezwaarschrift
beslissing op bezwaar - Uitspraak
foto’s
machtiging
huur -koopcontracten
vellijst
motivatie - notitie (2)
toelichting(en)
verklaring(en)
ID - Paspoort 
bewijs van eigendom 
bolletjesformulier

o

Adviezen:
Cie w/m
Milieu
POS
Verkeer
UC-Asbest
Toestteamverslag (2x) 
Ophalen advies

EZ Grondzakeno o

BBT
Afd monum

P.B.L.R.
H.D.S.R

o o
o o

Brandweer Archeologieo o

Stedenbouw CCo o
o o

bomenparaafo o

constateringsbrief
vooraankondiging
vooraanschrijving
aanschrijving

last onder dwangsom 
bestuurlijke boete en last onder

o
o

verbeuren dwangsom 
invorderingsbeschikking 
verzoek om handhaving - afwijzing handhaving 

overtreding
proces verbaal (van verhoor - van

o

o
o

werkstaat 
melding (klacht) 
stukken oude vergunning 
notitie

o
o
o
o

overige brieven 
compensatie

herstelplan - schadeopnameo

gebrekenlijst 
rekening - factuur 
veiligheidsplan 
geo-informatie
gegevens eigenaar 
stroomlijn

Beplantingsplano

ALTIJD aan te leveren:
aanvraagformulier 
besluit omgevingsvergunning 
nummerbesluit + tekeningen 
(ontwerp) bestemmingsplanbepalingen
(o.a. voorschriften, afwijkmogelijkheden, begripsbepalingen, wijze van meten) 
fragment bestemmingsplankaart 
kadastrale situatietekening 
relevante tekeningen
relevante rapporten / berekeningen / ruimtelijke onderbouwing 
opname rapport(en) bij handhaafdossiers 
ondernemingsplan

o
o

Kenmerk: HZ WABO-15-03991

Adres: Stationsstraat
36

Stukken aan te leveren aan Juridische Zaken ten behoeve van behandeling bezwaar/beroepschriften.
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht 

030 - 286 00 00 
www.utrecht.nl

Telefoon
Web:

Kids Xpress BV

VLEUTEN

*-l-HZ_WABO-i5-0399i*

Behandeld door De heer 1 9 februari 201 5Datum

Doorkiesnummer
E-mail

Ons kenmerk HZ_WABO-l 5-03991
Onderwerpl@utrecht.nl Brief in behandeling nemen aanvraag 

omgevingsvergunningBijlage(n)

Uw kenmerk 
Uw brief van

Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp 
vermelden

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. Deze aanvraag hebben wij op 13 februari 201 5 ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk 
HZ_WABO-l 5-03991.

Uw aanvraag betreft het afwijken van de bestemming voor het gebruiken van de le verdieping als BSO en 
heeft betrekking op de volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo):

Afwijken van de Bestemming (artikel 2.1 lid 1 sub c en artikel 2.12 van de Wabo)

In deze brief informeren wij u over de behandeling van uw aanvraag.

In behandeling nemen aanvraag
Wij hebben uw aanvraag in behandeling genomen aangezien deze voldoet aan de indieningsvereisten uit 
de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Procedure en beslistermijnen
Wij moeten uw aanvraag behandelen met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure. De 
maximale beslistermijn hiervoor is acht weken na de datum van ontvangst van uw aanvraag. Dit betekent 
dat wij uiterlijk op 10 april 201 5 een beslissing nemen. Als wij binnen de beslistermijn geen besluit nemen 
over uw aanvraag dan wordt de gevraagde vergunning van rechtswege verleend.

Wij kunnen deze beslistermijn eenmalig met maximaal zes weken verlengen waarvoor u in dat geval een 
afzonderlijk besluit ontvangt. Tijdens de beoordeling van uw aanvraag kan blijken dat een andere 
procedure gevolgd moet worden of dat door bijzondere omstandigheden de beslisdatum wijzigt. Hierover 
ontvangt u dan schriftelijk bericht.

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 Utrecht
1
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling 
Datum
Ons Kenmerk

1 9 februari 201 5
HZ WABO 15-03991

Heeft u vragen?
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij de heer

l@utrecht.nl.telefoonnummer: e-mailadres:

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
Namens dezen,

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk opwww.utrecht.nl/baliebwo
2
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht 
Telefoon 
Web:

Gemeente Utrecht
030 - 286 00 00 
www.utrecht.nl

Kids Xpress BV

VLEUTEN

lil
1 5 0 3 9 9 1 *I H Z W A B 0

Behandeld door De heer 1 9 februari 201 5Datum

Doorkiesnummer
E-mail
Bijlage(n)

Ons kenmerk HZ.WABO-1 5-03991 
Onderwerpl@utrecht.nl Brief in behandeling nemen aanvraag 

omgevingsvergunning

Verzonden ) 9 FEa 2015
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp 
vermelden

Uw kenmerk 
Uw brief van

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. Deze aanvraag hebben wij op 13 februari 2015 ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk 
HZ_WABO-l 5-03991.

Uw aanvraag betreft het afwijken van de bestemming voor het gebruiken van de le verdieping als BSO en 
heeft betrekking op de volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo):

Afwijken van de Bestemming (artikel 2.1 lid 1 sub c en artikel 2.1 2 van de Wabo)

In deze brief informeren wij u over de behandeling van uw aanvraag.

In behandeling nemen aanvraag

Wij hebben uw aanvraag in behandeling genomen aangezien deze voldoet aan de indieningsvereisten uit 
de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Procedure en beslistermijnen

Wij moeten uw aanvraag behandelen met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure. De 
maximale beslistermijn hiervoor is acht weken na de datum van ontvangst van uw aanvraag. Dit betekent 
dat wij uiterlijk op 10 april 201 5 een beslissing nemen. Als wij binnen de beslistermijn geen besluit nemen 
over uw aanvraag dan wordt de gevraagde vergunning van rechtswege verleend.

Wij kunnen deze beslistermijn eenmalig met maximaal zes weken verlengen waarvoor u in dat geval een 
afzonderlijk besluit ontvangt. Tijdens de beoordeling van uw aanvraag kan blijken dat een andere 
procedure gevolgd moet worden of dat door bijzondere omstandigheden de beslisdatum wijzigt. Hierover 
ontvangt u dan schriftelijk bericht.

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 A2 Utrecht
1
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Datum 19 februari 201 5 
Ons Kenmerk

Gemeente Utrecht
HZ.WABO-1S" 03991

Heeft u vragen?
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij de heer 
telefoonnummer: e-mailadres: @utrecht.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
Namens dezen,______________________

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
2
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht 

030 - 286 00 00 
www.utrecht.nl

Telefoon
Web:

Kids Xpress BV

VLEUTEN

»

Behandeld door De heer 16 februari 201 5Datum

Doorkiesnummer
E-mail

Ons kenmerk HZ_WABO-l 5-03991
Onderwerpl@utrecht.nl Ontvangstbevestiging

Bijlage(n)
Uw kenmerk 
Uw brief van

16 februari 201 5 
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp 
vermelden

Verzonden

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres
Stationsstraat 36 te Vleuten. Deze aanvraag hebben wij op 1 3 februari 201 5 ontvangen en is geregistreerd 
onder kenmerk HZ_WABO-l 5-03991.

Uw aanvraag betreft het afwijken van de bestemming voor het gebruiken van de le verdieping als BSO. In 
uw aanvraag heeft u de volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) genoemd:

Afwijken van de Bestemming (artikel 2.1 lid 1 sub c en artikel 2.12 van de Wabo)

Op korte termijn ontvangt u schriftelijk informatie over de Wabo-activiteiten, de procedure en 
behandeltermijn en de volledigheid van uw aanvraag.

Indien uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat de gemeente niet het bevoegd gezag is om over uw 
aanvraag te beslissen, dan ontvangt u binnenkort bericht over het doorzenden van uw aanvraag.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
Namens dezen,

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
1

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E



Vergaderverslag
Bijeenkomst
Datum
Tijdstip
Plaats

Verslag door 
Datum verslag 
Verzonden aan 
Vervolg

Toetsteam overleg 
03maart 201 5 
09:00

03maart 201 5
Toetsteam 
1 7 maart 201 5U22

Agendapunten

1. Verslag;
2. Actielijst;
3. Nieuwe plannen;
4. Rondvraag

Deelnemers

(VC), (VCO),
(voorzitter)

(Remo), (Midu), (STeM),
(EZ);

Afwezig

(JZA)

Verslag

1 Verslag van 24 februari 201 5 
Het verslag wordt goedgekeurd

2 Actielijst

2.1 A. van Ostadelaan 40 
Aanhouden

2.2 Lundlaan | 
Aanhouden

2.3 Oranjelaan |
VGO: de aanvrager heeft additionele informatie doorgestuurd m.b.t. het aantal behandelkamers dat 
de voormalige tandartspraktijk in gebruik had.
Remo: gaat na of de parkeeronderbouwing naar aanleiding hiervan voldoet.
Aanhouden

2.4 Nijverheidsweg |
VGO: nog in afwachting van aanvullende info. 
Aanhouden

2.5 Enghlaan |
VGO: het gaat hier om huisnummer^ niet 
besproken.

Aanhouden

Dit plan wordt vanmiddag, 3 maart, in het GT

2.6Terwijde, scherf | naast Hof ter Weijdeweg
Remo: akkoord met de aangeleverde onderbouwing. Dit is bilateraal met de 
casemanager kortgesloten.
Akkoord

1
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2.7 Koeriersterlaan
EZ: het betreft hier geen vergaderruimte, maar een restaurant. De aanvraag voldoet aan 
de parkeernorm. Er moet wel expliciet in de vergunning een voorwaarde opgenomen 
worden dat er niet op het gras geparkeerd mag worden maar in de openbare ruimte 
(op de Koeriersterlaan) , net zoals bij restaurant Zinnia het geval is. Hierdoor is 
ondernemer -vooraf- op de hoogte van de beperkte parkeermogelijkheden nabij dit 
pand.
Akkoord

2.8 Stationsstraat
EZ: het aantal behandelkamers van de voormalige tandarts voldoet voor de BSO. 
Ook aan de parkeernorm wordt voldaan. De norm voor behandelkamers bij een 
tandartspraktijd ligt hoger dan die van een BSO. Derhalve past.
Akkoord

3 Nieuwe plannen

3.1 Koekoekstraat
HZ_WABO-l 5-01 563
het verbouwen van een bedrijf naar vijf woningen 
VGO

STeM: de aanbouw aan de achterzijde wordt deels vervangen en er worden 4 woningen 
(hoofdgebouwen) op het binnen terrein gerealiseerd (waar alleen bijgebouwen toegestaan zijn). Dit 
is een intensivering van het binnenterrein. Deze ontwikkeling heeft negatieve ruimtelijke gevolgen 
en is niet gewenst.
Midu: 62db geluid op de gevel t.b.v. het bouwbesluit.
Niet akkoord

3.2 Hooft Graafland straat 
HZ_WABO-l 5-02205 
het verbouwen van een buurthuis tot 29 woningen 
VGO

STeM: in het GT besproken: akkoord. De initiatiefnemer heeft inspraak sessies gehouden in de 
buurt. Participatie is dus georganiseerd/gehouden.
Midu: akoestisch onderzoek is vereist: het pand bevindt zich in de zone van de Rijksweg Al 2. 
EZ: vanmiddag, 3 maart, wordt dit plan in het GT nogmaals ingebracht en besproken.
Remo: de parkeerbalans is akkoord.
Aanhouden

3.3 Beneluxlaan 4 (gaat om nummer
HZ_WABO-l 5-05086 
het verbouwen van een kantoorpand naar een schoolgebouw 
VGO

Midu: het akoestisch rapport moet nog worden aangeleverd, dit is destijds in het GT al aangegeven. 
Het GT is verder akkoord met deze ontwikkeling.
VG: er moet getoetst worden of de school binnen een straal van 50m van de weg ligt. Ook moet het 
aantal verkeersbewegingen per etmaal nagegaan worden. Als dat meer dan 10.000 mvt/et is, dan is
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het gemeentelijke beleid t.a.v. gevoelige bestemmingen van toepassing.
STeM: Er staat een flink aantal bijgebouwen (fietsenstalling) op de tekeningen, maar niet op de 
originele tekeningen. Derhalve kan er niet gekruimeld worden, dan wordt dit een uitgebreide 
Wabo-procedure. Tevens moet er een planschade overeenkomst opgesteld worden voor de 
bovengelegen appartementen.
VGO: neemt contact op met de aanvrager om met spoed een akoestisch rapport aan te laten leveren 
en om na te laten gaan of de fietsenstallingen echt bouwwerken zijn. Wellicht zijn fietsklemmen een 
optie.
Remo: checkt het aantal motorvoertuigbewegingen op de Beneluxlaan.
Aanhouden

3.4 Kanaalstraat
HZ_WABO-l5-04285
het vestigen van een (koffie) winkel met ondergeschikte horeca 
VGO

EZ: deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden waaronder ondergeschikte horeca mogelijk is bij 
een winkel.
Akkoord

3.5 Zandhofsestraat 
HZ_WABO-l 5-0091 5
het wijzigen van het gebruik van woning naar winkel 
VGO

EZ: er is nog geen advies van de EZ adviseur ontvangen. Aanhouden.
STeM: functiemenging is een mogelijkheid, maar deze ontwikkeling is meer dan in het 
bestemmingsplan is opgenomen.
Remo: geen advies ontvangen van de behandelend adviseur. Maar het gaat om een ontwikkeling 
<1 500m2 in een betaald parkeren gebied.
Aanhouden voor EZ

3.6 Kennedylaan |
HZ.WABO-l 5-03939
het gebruiken van de 2e verdieping van het pand ten behoeve van maatschappelijke doeleinden 
VGO

Midu: gezien de externe veiligheid wordt geadviseerd geen bejaarden, kinderen toe te staan op de 
verdieping.
EZ: het gaat m.n. om vergaderen. Waarom wordt er geen “zalenverhuur” aangevraagd, dan is het 
aspect externe veiligheid geen aandachtspunt meer.
Binnen een maatschappelijke doeleinde bestemming is dit mogelijk, maar niet gewenst.
VGO: er wordt contact opgenomen met de aanvrager om de aanvraag aan te passen.
Aanhouden EZ/STeM

3.7 Gageldijk
WABOJA-1 5-00144
het wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning naar een burgerwoning met bijgebouw 
VGO

STeM: het gaat om een stuk grasland langs de Gageldijk dat een agrarische bestemming heeft. Het 
stukgrond is echter te klein om een rendabel agrarisch bedrijf te exploiteren. Stedenbouwkundig 
past de aanvraag. Wel adviseert STeM om de agrarische bestemming van het perceel af te halen.
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het volume van het huis wordt kennelijk groter dan 600m3, waaraan de huizen aan de 
Gageldijk maximaal aan mogen voldoen. Nagaan of dit wordt toegestaan.
Remo: parkeren alleen op eigen terrein.
Midu: akoestisch onderzoek nodig.
Aanhouden

3.8 Admiraal van Gentstraat ■
WABOJA-1 5-01253
het wijzigen van het gebruik van hotel naar wonen 
VGO

EZ/STeM: ontwikkeling past tussen de andere woningen. Akkoord. 
Remo: akkoord.
Akkoord

3.9 Cornelis Houtmanstraat ■
WABOJA-1 5-04237
het bouwen van een dakopbouw en het splitsen in 09 appartementen 
VGO

STeM: het toevoegen van een 3e bouwlaag is mogelijk omdat deze naar achteren gesitueerd wordt 
(teruggelegen).
Midu: het pand bevindt zich in de geluidszone Oosterspoorbaan/Sartreweg. Akoestisch onderzoek 
is vereist.
Remo: er moet nog nagegaan worden of de parkeerbalans akkoord is, dan wel dat parkeren 
gerealiseerd kan worden omdat er 9 appartementen gecreëerd worden .
Aanhouden.

3.10 Rijksstraatweg 
HZ_WABO-l5-00496 
het bouwen van garages 
VGO

(achter op het terrein) te De Meern

STeM: LR heeft een grondregeling getroffen. Voor deze locatie gaat het stedenbouw plan uit van 
woningbouw. Dit plan past niet in het stedenbouwkundig plan.
VGO: nagaan of het restaureren van auto’s hobbymatig dan wel bedrijfsmatig is.
WM: contact opnemen met
realiseren van de woningbouwplannen in Park Rijnvliet beïnvloedt of niet.
Aanhouden

en Bureau NegenTien om na te gaan of dit initiatief het

3.11 Bosboomstraat |
HZ.WABO-14-29994
het bouwen van een gebouw bij een ziekenhuis ten behoeve van dialyse en eerstelijnszorg en
het kappen van 23 bomen
VGO

VGO: het plan past in het bestemmingsplan, maar is aan het Toetsteam voorgelegd om na te gaan 
of er niets vergeten is.
Midu: er zijn al zienswijzen binnengekomen m.b.t. het kappen van de bomen.

de vaste boomadviseur van SW zal nagaan of de bomenkap gecompenseerd moet worden. VGO 
zal de opmerking van Midu meenemen naar JZA ter afhandeling van de zienswijzen.

4

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E



Remo: parkeren wordt nog nagegaan 
Aanhouden

4 Rondvraag
Er zijn geen vragen deze week.

Actielijst

GereedNr Datum Actie Wie
Adriaen van Ostadelaan1 03-02-2015 VGO/JZA 10-03-2015

Lu nd laan I2 10-02-2015 VGO 10-03-2015

Oranjelaan |3 10-02-2015 VGO/Remo 10-03-2015

Nijverheidsweg |4 17-02-2015 VGO 10-03-2015

Enghlaan |5 17-02-2015 VGO 10-03-2015

Hooft Graaflandstraat03-03-2015 EZ 10-03-20157

Beneluxlaan03-03-2015 Remo 10-03-20158

Zandhofsestraat03-03-2015 EZ 10-03-20159

Kennedylaan |03-03-2015 EZ/STeM 10-03-201510

Gageldijk03-03-2015 VGO 10-03-20151 1

Cornelis Houtmanstraat ■03-03-2015 Remo 10-03-201512

Rijksstraatweg
Meern

(achter op het terrein) te03-03-2015 VGO 10-03-20151 3

Bosboomstraat I03-03-2015 Remo 10-03-201514

5

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E



Vergaderverslag
Bijeenkomst
Datum
Tijdstip
Plaats

Verslag door 
Datum verslag 
Verzonden aan 
Vervolg

Toetsteam overleg 
24 februari 201 5 
09:00

24 februari 201 5
Toetsteam 
3 maart 2015S2

Agendapunten

1. Verslag;
2. Actielijst;
3. Nieuwe plannen;
4. Rondvraag

Deelnemers

(JZA), 
(STeM),

(VC), (VCO), (Remo), (Midu),
(EZ); (voorzitter)

Afwezig

(JZA),

Verslag

1 Verslag van 1 7 februari 201 5
Het verslag wordt goedgekeurd

2 Actielijst

2.1 A. van Ostadelaan
Remu: het autoparkeren is, vanwege de uitbreiding <1.500m2, akkoord. Voor fietsparkeren moeten 
echter 10 extra fietsparkeerplaatsen worden toegevoegd. De aanvrager heeft hiervoor nog geen 
oplossing aangedragen.
MiDu: de aanvrager heeft zelf met een quickscan aangegeven dat mogelijk vleermuizen aanwezig 
zijn. Hier moet nader onderzoek door de initiatiefnemer worden gedaan. Niet akkoord.
Aanhouden

2.2 Lundlaan |
Remu: de aanvrager moet garanderen dat gedurende 8 jaar 1 5 parkeerplaatsen worden gerealiseerd 
en kunnen worden gebruikt. Dit kunnen parkeerplaatsen bij het militair hospitaal of in het 
transferium zijn.
V.w.b. de compensatie van de 2 bomen moet het advies van
Aanhouden

worden afgewacht.

2.3 Vlampijpstraat 
Akkoord

2.4 Oranjelaan |
Dit plan is in het gebiedsteam besproken.
Er moet nog naar het parkeren worden gekeken. De beoordeling daarvan is afhankelijk van het 
aantal behandelkamers, maar de precieze indeling is niet duidelijk. Daarover moet de aanvrager 
nog duidelijkheid geven.
Aanhouden
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2.5 Nijverheidsweg |
VGO: nog in afwachting van aanvullende info 
Aanhouden

2.6 Enghlaan |
Remo: het parkeren is akkoord onder de voorwaarde dat het sporten buiten de openingstijden van 
het KDV plaatsvindt.
Aanhouden

2.7 Terwijde, scherf | naast Hof ter Weijdeweg 
Remo moet nog adviseren 
Aanhouden

3 Nieuwe plannen

en ■3.1 Biltstraat
HZ.WABO-l 4-2991 8
De condensor staat er al. Wegens het hek dat rondom de condensator geplaatst is, is het plan 
strijdig.
SteM: deze voorziening past bij een detailhandelsvestiging, dus akkoord.
MiDu: eventuele geluidsoverlast zal d.m.v. de Barimmelding worden geregeld.
Akkoord

3.2 Koeriersterslaan
HZ_WABO-l 5-02603
Remo: v.w.b. het parkeren ontbreekt de informatie. Dus voorlopig niet akkoord.
Is het parkeren in openbare ruimte voldoende of niet?
SteM: de aanvraag moet concreter worden gemaakt. Ligt de nadruk op ‘eten’ of ‘drinken’? En gaat 
er ook (overdag) zalenverhuur plaatsvinden?
MiDu: het gaat van 1 naar 2 afzonderlijke horecagelegenheden. Beiden moeten een melding i.h.k.v. 
het Activiteitenbesluit indienen: één voor verandering en de ander voor een nieuwe 
horecagelegenheid.
WM: in de vergunning moet de voorwaarde opgenomen worden dat parkeren op eigen terrein moet
plaatsvinden
Aanhouden

3.3 Smaragdplein
HZ_WABO-l 5-02859
In het winkelcentrum is planologisch alleen detailhandel toegestaan. Een zonnestudio is 
dienstverlening en dus strijdig.
SteM: er moet terughoudend worden omgegaan met het toestaan van niet-detailhandelsvestigingen 
in het winkelcentrum. Leegstand moet echter worden voorkomen. Vandaar positief over het plan.
EZ: positief 
Remo: positief
MidU: er moet een melding i.h.k.v. het Activiteitenbesluit worden ingediend.
Akkoord

3.4 Stationsstraat 36 
HZ_WABO-l 5-03991
De bgg heeft een maatschappelijke bestemming en is passend. De verdieping echter niet. Het 
betreft een toename met 1 3 kinderen.
EZ: BSO is positief
Remo: voor het parkeren is niet voldoende info. Nu bekend is dat het een toename met 1 3 kinderen 
betreft, kan met die info worden geadviseerd.
Aanhouden
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3.5 Nabij Kanaalweg | 
HZ.WABO-l5-3309 
Aanvraag is ingetrokken

4 Rondvraag

4.1 Herenweg
WABO-14-27984
Deze aanvraag is al eerder in het Toetsteam besproken. Deze was toen akkoord, na wijzing van het 
plan waarbij 2 woningen aan de straatzijde werden gerealiseerd. De indeling van het pand is 
enigszins gewijzigd, maar dit uitgangspunt blijft overeind. Vandaar positief.
Akkoord

4.2 Hogelanden WZ |
WABO-14-18957
Dit plan is eerder in het Toetsteam negatief beoordeeld omdat het woningbouw op een 
binnenterrein betrof. Nu heeft de aanvrager aangegeven dat nieuw overleg met 
heeft plaatsgevonden. is nog op vakantie. Hij zal dit met overleggen.

4.3 Opmerking mbt parkeren
Het komt te vaak voor dat de parkeernormen in het Toetsteam niet kunnen worden beoordeeld 
omdat de info die aan het Toetsteam wordt voorgelegd niet compleet is. Dat is jammer van de tijd. 
Uit de aanvraag moet voldoende duidelijk zijn welke oppervlaktes de aanvraag betreft, welke 
functies worden gevestigd e.d.. Van het Toetsteam kan niet worden verwacht dat dit door hen 
wordt uitgezocht. zal hiervoor aandacht vragen in haar vakgroepoverleg.

Actielijst

GereedNr Datum Actie Wie

Adriaen van Ostadelaan1 03-02-2015 VGO/JZA 03-03-2015

Lu nd laan I2 10-02-2015 VGO 03-03-2015

Oranjelaan |3 10-02-2015 VGO 03-03-2015

Nijverheidsweg |4 17-02-2015 VGO 03-03-2015

Enghlaan5 17-02-2015 VGO 03-03-2015

Terwijde, scherf 16 naast Hof ter Weydeweg |17-02-2015 Remo 03-03-20156

Koeriersterslaan24-02-2015 EZ 03-03-20157

24-02-2015 Stationstraat 36 Remo 03-03-20158
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Gemeente Utrecht

Vergaderverslag
Bijeenkomst
Datum
Tijdstip
Plaats

Toetsteam overleg 
1 0 februari 201 5 
09:00

Verslag door 
Datum verslag 
Verzonden aan 
Vervolg

10 februari 201 5
Toetsteam 
1 7 februari 201 5S5

Agendapunten

1. Verslag;
2. Acielijst;
3. Nieuwe plannen
4. Rondvraag

Deelnemers

(voorzitter),
(Midu) en

(VC), (VCO), (EZ),
(Remo), (STeM)

Afwezig

Verslag

Verslag van 03 februari 201 5
Het verslag wordt na een tekstuele aanpassing goedgekeurd.

1

Actielijst2.

Johanniterweg |
STeM: de opgevraagde, aangepaste tekeningen zijn nog niet ontvangen.
Aanhouden

2.1

Saffie rlaan ■
VGO: heeft uitgerekend dat er 9 extra parkeerplaatsen vereist zijn. Er is sprake van een toe 
voeging van het aantal woningen. De parkeertoets wordt nog besproken met Remo.

Remo: voor de parkeeronderbouwing moet het gehele gebouw nagegaan worden. Dan kan 
worden nagegaan of ervoor het totale plan genoeg parkeerplaatsen aanwezig zijn.

VGO: zal het totaal plan bij de aanvrager opvragen en dit bilateraal met Remo/| 
bespre ken.

Aanhouden VGO/Remo

2.2

Vlam pij pstraat ^
Remo: er zijn geen parkeerproblemen gesignaleerd tijdens de pilot periode. Er bestaat geen 
bezwaar tegen het verlenen van een definitieve vergunning.

Akkoord

2.3
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Vergunningen. Toezicht en Handhaving
Datum 10 februari 2015

Welgelegen, Schonberglaan
STeM: het nieuwe, gewijzigde plan dat aangeleverd is, is stedenbouwkundig akkoord. 
Remo: ook het gewijzigde plan is akkoord qua parkeren.
Akkoord

2.4

Welgelegen, achter Schonberglaan 
Zie 2.4

2.5

Adriaen van Ostadelaan 
Midu: de aangeleverde rapporten worden nog gecontroleerd. Er moet een melding t.b.v het 
Activiteitenbesluit gedaan worden.
Remo: aanhouden.
Aanhouden

2.6

Nieuwe plannen3

The mate rweg |
HZ.WABO-l 5-021 67-DZ_TTR-l 970
het wijzigen van het gebruik van een zomerhuis tot woning 
VGO

3.1

STeM: in het vorige bestemmingsplan was deze ontwikkeling mogelijk. Het huidige 
bestemmingsplan staat het toevoegen van een tweede woning niet meer toe. De 
aanvrager heeft een beroep gedaan op planschade, maar dit verzoek is niet toegekend. 
STeM gaat niet akkoord met dit initiatief. Het perceel moet een eenheid blijven. Er 
wordt nog een uitgebreide onderbouwing aangeleverd voor de weigering 
Midu: er moet een hogere grenswaarde procedure gevolgd worden. Geluid op de gevel 
bedraagt 60dB.
Bij sloop moet een bodemonderzoek uitgevoerd worden.
EZ: de correcte procedure voor deze aanvraag is niet een projectbesluit, maar de 
kruimelregeling onder de Wabo.
STeM: levert een uitgebreide onderbouwing aan voor de weigering.
Niet akkoord

Lu nd laan |
HZ.WABO-l5-00563
het bouwen van een tijdelijke uitbreiding van het Ronald Mcdonald huis voor de duur van 8
jaar en het kappen van 2 eiken
VGO

3.2

STeM: het gaat om een tijdelijke uitbreiding van 8 jaar. Stedenbouwkundig is dit akkoord. 
Remo: door de bouw vervallen er 12 parkeerplaatsen. De aanvrager geeft aan dat deze 
gerealiseerd kunnen worden in de parkeergarage van het CMH, maar Remo is nog niet 
nagegaan of qua afstand realiseerbaar, dan wel acceptabel is.
Tevens zijn er door de bouw 3 extra parkeerplaatsen nodig. Er is dus een totaal te kort van 1 5

2

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E



Vergunningen. Toezicht en Handhaving
Datum 10 februari 2015

parkeerplaatsen. Een periode van 8 jaar is te lang om hiermee akkoord te gaan.
Midu: geluid geeft geen belemmeringen.
De kap van de bomen is niet akkoord. De aanvrager moet een nadere onderbouwing 
aanleveren. Kan het plan worden aangepast zodat de bomen behouden kunnen blijven of 
wordt er gecompenseerd?
Aanhouden voor VGO en Remo

Vlam pij pstraat 
HZ_WABO-l 5-01 71 1
het vestigen van een educatief/cultureel trainingscentrum 
VGO

3.3

EZ: de gebiedsmanager heeft aangegeven positief tegenover deze ontwikkeling te taan. 
EZ heeft een verder onderbouwing opgevraagd bij de aanvrager.
VG: dit plan bij MO en het wijkbureau neerleggen voor advies. Het is op dit moment 
onduidelijk wat de exact bedoeling is; wat voor soort jongeren hierbij gebaat is.
Remo: de parkeeronderbouwing voldoet.
Aanhouden EZ

Oregondreef
HZ.WABO-14-29886
het tijdelijk gebruiken van een bedrijfspand als woning 
VGO

3.4

EZ: geen extra toevoeging van woningen op dit bedrijven terrein.
Midu: niet relevant voor de wet geluidhinde: minder dan 5 jaar.
SteM/EZ: de omliggende bedrijven kunnen in hun bedrijfsvoering belemmerd worden wanneer 
een woonfunctie wordt toegestaan,
Niet akkoord

Oranjelaan |
HZ.WABO-l5-00105
het vestigen van een gezondheidscentrum 
VGO

3.5

EZ: qua functie akkoord.
STeM: akkoord: centrale ligging in het dorp.
Midu: akkoord.
Remo: graag aanhouden voor het GT Vleuten de Meern. 
Aanhouden Remo

3.6 Stationsstraat 36
WABO_VOB-l 5-02802
het gebruiken van de 1 e verdieping ten behoeve van een buitenschoolse opvang 
VGO

3
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Vergunningen. Toezicht en Handhaving
Datum 10 februari 2015

EZ: het pand is verkeerd bestemd: de verdieping is onttrokken aan de 
woonbestemming en er is vrijstelling verleend voor gebruik van het gehele pand als 
tandarts, het pand had derhalve in zijn geheel maatschappelijke bestemming moeten 
krijgen in het bestemmingsplan Vleuten.
De verdieping was al in gebruik als maatschappelijke functie.
JZA: de begane grond heeft al de bestemming maatschappelijk. De tuin mag ook al 
gebruikt worden t.b.v. het KDV. Het pand is vrijstaand en bevindt zich op een ruim 
perceel.
VG: heeft klachten van omwonenden ontvangen over de vestiging van een KDV in dit 
pand.
Deze moeten aan de aanvrager mee geven worden.
Midu: het kindergeluid moet wel acceptabel zijn gezien de woonomgeving.
Akkoord om een aanvraag in te dienen mits Remo positief advies geeft.
VG: wel moet er een melding gedaan worden bij de Toezicht Kinderopvang.
Akkoord mits

Rondvraag 
Geen rondvragen.

4

Actielijst

GereedNr Datum Actie Wie
Johanniterweg |1 06-01-2015 STeM/VGO 17-02-2015

Saffierlaan ■2 27-01-2015 Remo 17-02-2015
Adriaen van Ostadelaan VGO/Remo/Midu3 03-02-2015 17-02-2015

Lundlaan I4 10-02-2015 VGO/Remo 17-02-2015

Vlampijpstraat5 10-02-2015 EZ 24-02-2015

Oranjelaan |10-02-2015 Remo 17-02-20156

4
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Bad/doucheruimte: 
9,5 m2 Keuken: 6,3 m2

Kantoor: 9,9 m2 
Max: 5 personen

\ Kast
ü

Toilat 
1,8 m2

| Schuim

A

BMC

Toilet: 
1,8 m2

Verkeersruimte: 18 m2

Kast

Slaapruimte: 11 m2 
Max: 8 personen

Groepsruimte BSO: 22.5 m2 
Max: 10 personen

Verkeersruimte: 20 m2

Groepsruimte KDV: 22.5 m2 
Max: 10 personen

Tocht-
portaal
2m2

Balkon
(buitenruimte

Eerste verdieping

Groepsruimte BSO: 26,8 m2 
Max: 10 personen

Groepsruimte BSO: 27,4 m2 
Max: 10 personen

I Groepsruimte BSO: 26,8 m2 
Max: 10 personen

Groepsruimte BSO: 30,9 m2 
Max: 10 personen

Kast l

I
Garage: 8,4 m2

Begane grond
12800

Pantry: 
1,9 m2

i 1 RE $ Keuken KDV: 9,6 m2 
Max: 3 personen

Groepsruimte KDV: 21 m2 
Max: 10 personen

| Schuim
L

Bijkeuken: 
3,0 m2 /

I4Begingsmimte: 12 m2 Kast

7800

Opslagruimte: 31.2 m2 Opslagruimte 26,1 m2

ft

Kelder

12800

Kast

\
Opslagruimte Opslagruimte jslagruimte

■iXXv
\

Tweede verdieping

Verkeersruimte: 8,8 m2

Uitgangspunten
Gebruiksfunctie: Bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan vier jaar en onderwijsfunctie (BSO)

Gebruiksoppervlakte:
60 m2 
179 m2 
133 m2
Niet behorend bij deze melding brandveilig gebruik

Vloerhoogte: 
3.000mm - peil 
O.Omm + peil 
3.000mm + peil 
6.000mm + peil

Maximaal aantal personen: 
5 personen 
40 personen 
20 personen

Kelder
Begane grond 
Eerste verdieping 
Tweede verdieping

Brandmeldinstallatie conform de NEN 2535:2009
Omvang: Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchten), Niet-automatische bewaking 

Ontruimingsalarminstallatie conform de NEN 2575

Alle vluchtroutes komen uit op het aansluitende terrein, waarna de openbare weg is te bereiken zonder gebruik te hoeven 
maken van een los voorwerp (sleutel o.i.d.)

Adresgegevens
KDV/BSO KIDS Xpress - De Hummeltjestrein 
Stationsstraat 36 
3451 BZ Utrecht

5.0
4.0 31-03-2016 Wijziging PES AVE
3.0 24-03-2016 Wijziging PES AVE
2.0 11-03-2016 Wijziging PES AVE
1.0 18-02-2016 Definitief PES AVE

Omschrijving Get. GezienVersie Datum
Opdrachtgever

KDV/BSO KIDS Xpress - De Hummeltjestrein
Project

Melding brandveilig gebruik
Onderwerp

Plattegronden - Brandveiligheid 

Kelder, begane grond en eerste verdieping
Schaal: 1:100 Status: Definitief

dvf DVTadvies 
Mississippidreef 95 
3565 CE Utrecht 
Telefoon : 030 22 38 690 
Telefax : 030 22 38 994 
Internet : www.dvtadvies.nl 
E-mail : info@dvtadvies.nl

Kenmerk Formaat Blad

TG-001 A2 01/03

advies Projectnummer

BV201602171134Adviesbureau voor bedrijfshuisvesting, brandveiligheid en datacenters

Verklaring symbolen

Brandscheiding WBDBO 30 minuten

Vluchtroute

Zelfsluitende en 30min. 
WBDBO deur

X-TAA^X

$ Deur(en) te openen zonder sleutel

RE Vluchtwegsignalering / vluchtroute

Uitgangssignalering

Brandmeldcentrale
BMC

Schuim
Handbrandblusser6L

Blusdeken

Brandweeringang

Behoort niet tot deze melding brandveilig gebruik
Niet in gebruik door het kinderdagverblijf en de buitenschoolsopvang.

Ruimte voorzien van noodverlichting

ï

12800

Opslagruimte

>/\

X X

Kast Kast

Balkon (buitenruimte)

© DE VLIEG TECHNIEK BV BV201602171134-TG-001 -4.0 Melding Brandveilig Gebruik.dwgFile:
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xxxa

Opslagruimte
V

\/< \aa/

r
Opslagruimte Opslagruimte

A:>
^Opslagruimte

Bad/doucheruimte: 
9,5 m2 Keuken: 6,3 m2

I Groepsruimte BSO: 22.5 m2 
Max: 10 personen

Kantoor: 9,9 m2 
Max: 5 personen

Toilet 
1,8 m2

>

Kast

I Groepsruimte BSO: 26,8 m2 
Max: 10 personen

Groepsruimte BSO: 27,4 m2 
Max: 10 personen

Balkon
(buitenruimte)

Eerste verdieping Tweede verdieping

Groepsruimte KDV: 22.5 m2 
Max: 10 personen

Slaapruimte: 11 m2 
Max: 8 personen

Pantry: 
1,9 m2

Tocht-
portaal:
2 m2

Verkeersruimte: 18 m2IOpslagruimte: 31.2 m2 Opslagruimte 26,1 m2

1 4

Groepsruimte BSO: 26,8 m2 
Max: 10 personen

Groepsruimte BSO: 30,9 m2 
Max: 10 personen

/ Kast I

wJLd iKelder

Begane grond
12800 12800

12800

I 1
Keliken KDV: 9,6 m2 H 
lyèx: 3 personen H

Bijkeuken: 
3,0 m2 /

I Groepsruimte KDV: 21 m2 
Max: 10 personen

I4Begingsruimte: 12 m2 Kast

7800

Verkeersruimte: 20 m2

Verklaring symbolen

Ruimtes in gebruik door de kinderdagopvang (bijeenkomstfunctie)

Ruimtes in gebruik door de buitenschoolsopvang (onderwijsfunctie)

Ruimtes in gebruik door de kinderdagopvang en de buitenschoolsopvang

Behoort niet tot deze melding brandveilig gebruik
Niet in gebruik door het kinderdagverblijf en de buitenschoolsopvang.

Uitgangspunten
Gebruiksfunctie: Bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan vier jaar en onderwijsfunctie (BSO)

Gebruiksoppervlakte:
60 m2 
179 m2 
133 m2
Niet behorend bij deze melding brandveilig gebruik

Vloerhoogte: 
3.000mm - peil 
O.Omm + peil 
3.000mm + peil 
6.000mm + peil

Maximaal aantal personen: 
5 personen 
40 personen 
20 personen

Kelder
Begane grond 
Eerste verdieping 
Tweede verdieping

Brandmeldinstallatie conform de NEN 2535:2009
Omvang: Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchten), Niet-automatische bewaking 

Ontruimingsalarminstallatie conform de NEN 2575

Alle vluchtroutes komen uit op het aansluitende terrein, waarna de openbare weg is te bereiken zonder gebruik te hoeven 
maken van een los voorwerp (sleutel o.i.d.)

Adresgegevens
KDV/BSO KIDS Xpress - De Hummeltjestrein 
Stationsstraat 36 
3451 BZ Utrecht

5.0
4.0 31-03-2016 Wijziging PES AVE
3.0 24-03-2016 Wijziging PES AVE
2.0 11-03-2016 Wijziging PES AVE
1.0 18-02-2016 Definitief PES AVE

Omschrijving Get. GezienVersie Datum
Opdrachtgever

KDV/BSO KIDS Xpress - De Hummeltjestrein
Project

Melding brandveilig gebruik
Onderwerp

Plattegronden - Verdeling van ruimtes 

Kelder, begane grond en eerste verdieping
Schaal: 1:100 Status: Definitief

cM DVTadvies 
Mississippidreef 95 
3565 CE Utrecht 
Telefoon : 030 22 38 690 
Telefax : 030 22 38 994 
Internet : www.dvtadvies.nl 
E-mail : info@dvtadvies.nl

Kenmerk Formaat Blad

TG-001 A2 02/03

advies Projectnummer

BV201602171134Adviesbureau voor bedrijfshuisvesting, brandveiligheid en datacenters

Verkeersruimte: 8,8 m2

Garage: 8,4 m2

Kast Kast

Balkon (buitenruimte)
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Om 5 m 25 m

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: BV2O1602171

Deze kaart is noordgericht 
12345 Perceelnummer 

25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens 
Voorlopige kadastrale grens 
Administratieve kadastrale grens

---------- Bebouwing
----------- Overige topografie

Schaal 1:500N
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

VLEUTEN
FOW 2469

Z

Verklaring symbolen

Brandweeringang

Brandweeringang

Uitgangspunten
Gebruiksfunctie: Bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan vier jaar en onderwijsfunctie (BSO)

Gebruiksoppervlakte:
60 m2 
179 m2 
133 m2

Vloerhoogte: 
3.000mm - peil 
O.Omm + peil 
3.000mm + peil 
6.000mm + peil

Maximaal aantal personen: 
5 personen 
40 personen 
20 personen

Niet behorend bij deze melding brandveilig gebruik

Kelder
Begane grond 
Eerste verdieping 
Tweede verdieping
De tweede verdieping is niet in gebruik van het kinderdagverblijf of de buitenschoolsopvang en valt buiten de vergunning.

Brandmeldinstallatie conform de NEN 2535:2009
Omvang: Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchten), Niet-automatische bewaking 

Ontruimingsalarminstallatie conform de NEN 2575

Alle vluchtroutes komen uit op het aansluitende terrein, waarna de openbare weg is te bereiken zonder gebruik te hoeven 
maken van een los voorwerp (sleutel o.i.d.)

Adresgegevens
KDV/BSO KIDS Xpress - De Hummeltjestrein 
Stationsstraat 36 
3451 BZ Utrecht

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0 18-02-2016 Definitief PES AVE

Versie Datum Omschrijving Get. Gezien
Opdrachtgever

KDV/BSO KIDS Xpress - De Hummeltjestrein
Project

Melding brandveilig gebruik
Onderwerp

Situatieschets
Algemeen

Schaal: 1:500 Status: Definitief

dvi DVTadvies 
Mississippidreef 95 
3565 CE Utrecht

Kenmerk Formaat Blad

TG-001 A3 03/03Telefoon : 030 22 38 690 
Telefax 
Internet 
E-mail

030 22 38 994
www.dvtadvies.nl
info@dvtadvies.nladvies Projectnummer

BV201602171134Adviesbureau voor bedrijfshuisvesting, brandveiligheid en datacenters
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12.4mH W

4,5 X 5,0 6

10.4m

4,1 X 5,3
4,1 X 2,84,1 X 3,5

II ZOLDER/
WOONRUIMTE

ZOLDER NIET IN GEBRUIK VAN DE OPVANG. 
VERBODEN TOEGANG VOOR KINDEREN.

Branchebrede meetinstructie 

| J Gebruiksoppervlakte wonen 

| ] Overige inpandige ruimte 

( ] Gebouwgebonden buitenruimte 

| ] Externe bergruimte

374 m2 

67 m2 

30 m2 

0 m2

2? Verdieping, Stationsstraat 36 te Vleuten
De plattegronden zijn ter indicatie en geproduceerd voor promotionele doeleinden. 
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. © AllePlattegronden.nl

€1



w -7:8m

ik

8,2 X 4,1 7.2m
i K8,2 X 3,4

'ma o
CV RUIMTE OPSLAG

O ROOKMELDER

2| j] Gebruiksoppervlakte wonen 
| ]] Overige inpandige ruimte 
| | Gebouwgebonden buitenruimte
[Hl Externe bergruimte

356 m
267 m

Kelder, Stationsstraat 36 te Vleuten
De plattegronden zijn ter indicatie en geproduceerd voor promotionele doeleinden. 
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. ©AllePlattegronden.nl
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C«rr.«.nte UtMcht
‘"gekomen d.d.

18 AUG 2015

• t

Aanvrager bedrdjÊForti ulerveisÉ 
2015 .03

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Statutaire naam

X.ptaSS U-6 [Handelsnaam

2 C ontactpersoon

15$ Man 
Vrouw

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode SMSl B2.

3bHuisnummer

Huisletter

Datun : Aanvraag mm m en Pag ba 1 van 2

5.1,2E

5.1,2E



Huisnummertoevoeging

s4^-\onbbfaa'LStraatnaam

Woonplaats

■SloLoftaW O-gct at?
2£lSi 'Ba'Z V \e^\*ïsr'

Adres

4 Correspondentieadres

\Cj rs<>i f fla V, ~3> k
3*i&7>Z.

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

ÏLtcLk- X pcg^s ^KCiWatLE-mailadres • CCj rr>

Adres berichtenbox

Datum : Aanviaagnum m en Pagina 2 van 2

5.1,2E



LocatieFoim ULferversÉ 
2015.03

1 Locatieaanduxliig

Locatie waar de werkzaamheden 
plaatsvinden

|JÏ Adres
P Kadastraal perceelnummer 
P Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

piraatStraatnaam

Plaatsnaam

Gelden de werkzaamheden in deze p Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
§1 Neeaanvraag/melding voor meerdere 

adressen of percelen?

ruxsrWoote opog/wg /Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3 Kadastraalperceeïium m er

Burgerlijke gemeente 

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie

Datum : Aanvraagnun m en Pagiia 1 van 3



UTM ED50 coördinaten

UTM-zone

N-coördinaat

E-coördinaat

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze f- Graden.decimale graden
Graden.minuten.decimale minuten 

f- Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

Datum : Aanviaagrum m en Pagiia 2 van 3

Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Specificatie locatie

r Ja
^4 Nee

Toelichting op locatie

4 Eigendom ssituatie

Eigendomssituatie van het perceel I- U bent eigenaar van het perceel 
□ U bent erfpachter van het perceel 
5J U bent huurder van het perceel 
[~ Anders

Vuxjf \eA eUw belang bij deze aanvraag

5 Aanvulling bcatieaanduiijng

RD coördinaten

X-coördinaat

Y-coördinaat

C
N

CO 
co

LL



Zijde [“ Noorden (N) 
r Zuiden (Z) 
j- Oosten (O) 

Westen (W) 
r Links (Li)
I- Rechts (Re)

6 Toe lichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum : Aanvraagnurn m en Pagina 3 van 3



M eüding brandveilig gebruikFonn uiferversÉ 
2015.03

Bouwwerk brandveilig gebruiken
1 Siuatfes

(?) Welke meldingplichtige situatie(s) 
zijn van toepassing?

m Het gebouw of het bouwwerk is bedoeld voor het verblijf 
van meer dan 50 personen
Er is sprake van kamergewijze verhuur met 5 of meer 
wooneenheden

^ Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing 
aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het 
Bouwbesluit 2012 voldaan

> Als u een aanvraag en/of 
melding doet voor meerdere 
sublocaties kunt u deze en 
volgende pagina's kopiëren 
en per sublocatie invullen.

2 N aam

hernat ak(?) Naam van het bouwwerk

> Vul deze locatie alleen 
in als het gaat om een 
sublocatie met een ander 
adres dan de hoofdlocatie.

3 Locatie

BZPostcode

2>LHuisnummer

Huisnummertoevoeging

olnVt nnslStraatnaam

Plaatsnaam

Kadastrale aanduiding 7

4 Aügem ene gegevens

(?) Hoeveel bouwlagen heeft het 
bouwwerk? 3l

Wat is de totale bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
in m2?

Datum : Aanviaagnum m en Bevoegd gezag: Gem eente Utrecht Pag ha 1 van 3



b(?) Wat is de hoogte van de hoogste 
vloer boven maaiveld in dm?

(?) Voor hoeveel personen is het 
bouwwerk bestemd?

<50

5 Aanvang en einde van het gebruik

(?) Op welke datum zal het bouwwerk 
in gebruik worden genomen?

Aju(ec.t

lijdicj Looj>t ^Geef eventueel een toelichting op 
de datum van in gebruikname

eY o . wv?aavLü f ao

(?) Gaat het om seizoensgebonden 
gebruik?

- Ja > Beantwoord de volgende twee vragen over de periode 
waarin het bouwwerk wordt gebruikt.

15J Nee

Het bouwwerk wordt gebruikt van 

Het bouwwerk wordt gebruikt tot 

(?) Is het gebruik tijdelijk? r Ja > Vul hieronder eerst in hoeveel hele jaren het bouwwerk 
op de locatie blijft bestaan en vervolgens het aantal maanden 
(bijvoorbeeld: O jaren en 6 maanden of 1 jaar en 3 maanden) 

jxf Nee

Hoeveel hele jaren wordt het 
bouwwerk gebruikt?

Hoeveel maanden wordt het 
bouwwerk gebruikt?

6 Daadwerkeiijc gebruik

Voor welk gebruik vraagt u een 
gebruiksvergunning aan of doet u 
een gebruiksmelding?

laViE t j KIcWopocincj©

üüQr>t>ri) vrY\W (X ehacyt)© Welk ander gebruik heeft het 
bouwwerk?

Datim : Aanvmagnun m en Bevoegd gezag: Gent eente Utiecht Pagina 2 van 3



Brandmeldinstallatie > Beantwoord de vragen over 
doormelding en detectie van de brandmeldinstallatie. 
Andere brandveiligheidinstallaties > Beantwoord 
de vraag over aanwezigheid van andere 
brandveiligheidsinstallaties in het bouwwerk 
Er zijn geen installaties aanwezig

Nee
Ja, naar de brandweer
Ja, naar een particuliere alarminstallatie

Niet automatische detectie (alleen handmelders) 
Gedeeltelijke detectie (automatische melders in de 
verkeersruimten en handmelders)
Volledige detectie (automatische melders in het gehele 
gebouw en handmelders)

(?) Welke brandveiligheidinstallaties 
zijn er in het bouwwerk aanwezig?

Heeft de brandmeldinstallatie een 
automatische doormelding?

Welk soort detectie heeft de 
brandmeldinstallatie?

Welke andere
brandveiligheidinstallaties zijn er in 
het bouwwerk aanwezig?

\ Noodverlichting 
I- Noodstroomvoorziening 
P Rook- en warmteafvoerinstallatie 
[~ Overdrukinstallatie
P Automatische brandblusinstallatie (sprinkler)
P Rookdetectie die is gekoppeld aan het ontruimingsalarm 

ter plaatse van doodlopende einden 
P Ontruimingsalarminstallatie (bij nieuwe installaties 

geïntegreerd in de brandmeldinstallatie)
$T Geen van bovenstaande installaties

8 A3gem een

Lcese brciYtcWgXcLmjs \r\Ruimte voor aanvullende informatie

Datum : Aanvxaagnun m en Bevoegd gezag: Gent eente Uttecht Pagiia 3 van 3

(?) Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?

Activiteit Aantal keer per jaar Aantal deelnemers/ 
bezoekers

Nr

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7 Brandm eïüistallates

U 
E 

L KU
L L K 

L


