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Vervolg
Omdat u een verzoek om vooroverleg heeft ingediend ontvangt u geen besluit. U kunt aan deze reactie 
hierdoor geen rechten ontlenen.

Ons kenmerk: 150025/omg/vg/da485
Uw kenmerk :

Vergunningvereiste
Gezien de aard en de omvang van de activiteiten is voor de realisering ervan geen omgevingsvergunning 
voor de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’ vereist. Het is verdedigbaar dat tijdelijke opvang van 
gezinnen past binnen het geldende bestemmingsplan, maatschappelijke bestemming (combi van sociaal- 
medisch, sociaal-cultureel, levensbeschouwelijk). Uw verzoek is dus conform het bestemmingsplan, er is 
geen vergunning voor het afwijkingen van het bestemmingsplan nodig.

Onderwerp : reactie op verzoek vooroverleg 
omgevingsvergunnig,
Jacob Van Wassenaerstr 3

Op 7 januari 2015 heb ik uw verzoek om vooroverleg ontvangen voor het volgende project; het opnieuw 
in gebruik nemen van de voormalige dienstwoning als woning van de kerk voor tijdelijke huisvesting van 
mensen/gezinnen die door omstandigheden in de knel zijn gekomen. Het verzoek gaat over het adres 
Jacob Van Wassenaerstr 3.
In deze brief leest u over de resultaten van het vooroverleg.

Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met mevrouw D. Aarsman van het team 
Vergunningen, telefoonnummer (035) 528 14 85, bereikbaar: werkdagen (behalve woensdag) tussen
9.30-12.30 uur. Of stuur een e-mail naar: omgeving@huizen.nl. Als u ons belt of schrijft, wilt u ons 
kenmerk 150025 vermelden.
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