Aanvraag mantelzorghuisvesting
U heeft plannen voor een mantelzorgwoning
Als eerste moeten we uw plannen en uw gegevens bekijken. Dat doet de afdeling Vergunningen. Als
u dit ingevulde formulier en de bijlagen mailt naar vergunningen@abg.nl nemen wij uw aanvraag in
behandeling. U kunt het formulier met bijlagen ook in de brievenbus van het gemeentehuis stoppen.
We bekijken of de aanvraag voldoet aan de geldende regels.
Verschillende mogelijkheden
Binnen de mantelzorghuisvesting zijn er meerdere mogelijkheden. Er kan sprake zijn van een:
· mantelzorgwoning met of zonder indicatie
· mantelzorgwoning met of zonder vergunning
· mantelzorgwoning met of zonder afwijking van het bestemmingsplan
· Een mantelzorgwoning is niet mogelijk
Als het nodig is vragen we advies aan de Wmo-consulent en een medewerker Ruimtelijke Ordening.
Het kan dan zijn dat één van hen binnen enkele werkdagen nadat wij uw formulier met bijlagen
hebben gekregen, contact met u opneemt om een afspraak te maken. De Wmo-consulent, een
medewerker Ruimtelijke Ordening en een medewerker Vergunningen bespreken alle plannen en
wensen van en met u en uw mantelzorger(s).
Zijn er naast de hoofdaanvragers nog meer zorgontvangers of mantelzorgers, dan kunt u dat
aangeven in het vakje ‘Bijzonderheden´
Zorgontvanger:
Naam en voorletters

Adres / Woonplaats

Telefoon / e-mailadres

Burgerservicenummer

Geboortedatum
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Mantelzorger:
Naam en voorletters

Adres / Woonplaats

Telefoon / e-mailadres

Burgerservicenummer

Het contact met gemeente verloopt via

Zorgontvanger /

Mantelzorger

Adres van de gewenste mantelzorghuisvesting:
Straat en huisnummer: ___________________________________________________________
Postcode en plaats:
___________________________________________________________
Kadastrale gemeente 1: ___________________________________________________________
Sectie: ____________ Nummer: ___________
1 van de volgende kadastrale gemeenten kan sprake zijn: “Alphen en Riel”, “Chaam”, “Baarle-Nassau” of “Gilze en Rijen”
.

Uw belang t.o.v. het adres:

zorgontvanger is eigenaar

mantelzorger is eigenaar

anders,te weten: _______________________

Het plan treft: (aankruisen wat van toepassing is)
Het bouwen van een tijdelijk bijgebouw;
Het plaatsen van een tijdelijk bijgebouw (unit/chalet/mantelzorgwoning);
Het verbouwen/vergroten/gebruiken van een bestaand apart bijgebouw:
Anders, nl:
Afmetingen van het bouwwerk:
Oppervlakte: ____________ m2
Inhoud: ____________ m3
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Benodigde gegevens
· Dit volledig ingevuld formulier;
· Uitleg gewenste mantelzorgsituatie -> bijv. Opa en oma wonen in tijdelijke woonunit. Zoon met
zijn gezin woont in de bestaande woning.
· Een situatietekening van de gewenste toestand met daarop:
· de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak
·
de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen
·
de wijze waarop het terrein ontsloten (toegangsweg) wordt (schaal 1:500 of 1:1000).
In de situatietekening moet ook te zien zijn hoe en waar het bouwwerk op het perceel ligt en ten
opzichte van omliggende bebouwing en wegen (noordpijl);
· Het beoogde en huidige gebruik van het (bestaande) bouwwerk en de bijbehorende gronden;
· De plattegrondtekening van het bouwwerk incl. maatvoering en bij voorkeur op schaal 1:100;
· Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk;
· De inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein;
Overige vragen (aankruisen of doorhalen aub wat u denkt dat van toepassing is):
apart huisnummer noodzakelijk;
aparte riolering noodzakelijk /aansluiting op bestaande riolering;
Anders, nl:
Bijzonderheden:

Ondertekening
Plaats en datum:

________________________________________________________

Zorgontvanger:

________________________________________________________

Mantelzorger:

________________________________________________________
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