
VELLEN VAN BOMEN 
 
 

      AANVRAAG VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

LIJST EN AANTAL IN TE DIENEN DOCUMENTEN 
 

1. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning conform aan bijlage I in 2 ex. (3)* 
van het besluit 

2. Wanneer de aanvrager de eigenaar is van het goed:  
Inlichtingen betreffende het eigendomsbewijs in 2 ex. 
 
Wanneer de aanvrager niet de eigenaar is van het goed: 
het afschrift van de kennisgeving aan de eigenaar conform aan bijlage II 
van het besluit en het bewijs van de aangetekende zending van deze 
kennisgeving in 2 ex. 

3. Relevante kleurenfoto’s van het goed (boom), van de buurt,        in 2 ex. (3)* 
formaat 10x15 min. (minstens 4 verschillende uitzichten op een DIN A4 
blad gekleefd of gedrukt) 

4. PLANNEN op formaat A4 (A3 indien nodig) bevattende :        in 3 ex. (4)* 
 
- Ligginsplan (1/5000) : stratenplan met de naam en de locatie van het goed (Google maps) 
- Plan met de bestaande toestand (+/- 1/50): een plan met de inrichting van de 

tuin/achteruitbouwstrook (met de bestaande beplantingen, het positionering van het huis 
en de eigendomsgrenzen)  

- Ontwerpplan (+/- 1/50) (beschrijvend de nieuwe beplantingen) 

 
De plannen moeten ook een kader bevatten met : 

- de naam van de aanvrager, 

- het adres van het goed,  

- het ontwerp van de aanvraag, 

- de naam en het nummer van het plan (1/3, 2/3, 3/3, bijvoorbeeld), 

- een datum en  

- de handtekening van de aanvrager. 

5. Kader met de bomen die moeten geveld worden: in 2 ex. 

Nr. Boomsoort: Omtrek op 1,50 m 
hoogte: 

Geschatte hoogte: Geschatte diam. van de 
kroon: 

Geschatte leeftijd: 

1      

2      

3      

 

(x)* : Aantal in te dienen exemplaren in geval van openbaar onderzoek en/of overlegcommissie. 
 
Wij informeren u dat elke uitreiking van een stedenbouwkundige vergunning, waaronder het vellen 
van bomen, aan een gemeentelijke belasting onderworpen is van 35 € (en is vrijgesteld van de 
medewerking van een architect). 

De dienst Stedenbouw 


