Gemeente Haarlem
Klantcontactcentrum

Informatieverzoek

Dit formulier kunt u digitaal invullen en opslaan voor uw administratie. Het ingevulde formulier moet u
eerst opslaan voor u het kan verzenden naar vragenformulier@haarlem.nl. Het formulier is geen aanvraag.

1

Uw gegevens

1a

Naam en voorletters

1b

Adres

1c

Postcode en woonplaats

1d

Telefoonnummer

1e

E-mailadres

1f

Burgerservicenummer

1g

Kvk nummer (bij bedrijf)

2

Gegevens perceel of pand

2a

Adres of locatie

2b

Postcode

3
3a

Omschrijf locatie als er geen adres bekend is

Vraag
Waarover gaat uw vraag?

Bestemmingsplaninformatie, ga door naar vraag 5

		
Bouwen/monument, ga door naar vraag 5 			
			
		
Overig, nl:
4
4a

Evenement, ga door naar vraag 6
Drank en Horeca, ga door naar vraag 4
, ga door naar vraag 6

Drank en Horeca
Heeft het pand een horecabestemming
of is daarvoor een ontheffing verleend?

Nee

Ja

4b
Schenkt u drank?
Nee
Ja, 		
								
4c
Zijn alle ondernemers en leidinggevenden in het bezit van een SVH?
Nee
Ja
Voldoet uw inrichting aan het besluit
Inrichtingseisen Drank en Horecawet
voor een horecaonderneming?
Nee
Ja,
						
						
						
						
						

Alleen alcoholvrije drank (Verlof)
Alcoholische en alcoholvrije dranken

4d

4e

mijn horecainrichting voldoet, want:
Minimaal één lokaliteit/ruimte is groter dan 35 m2
De lokaliteit/ruimte is minstens 2,40 meter hoog
Er is mechanische ventilatie aanwezig (3,8*10-3m3/s per m3 vloeroppervlakte)
Er is elektra, drinkwater aanwezig
Er zijn in ieder geval 2 gescheiden toiletgelegenheden met elk een eigen wasbakje

Op welke datum wilt u uw
onderneming starten?

4f		
Uw aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning moet u persoonlijk indienen.
Wilt u een afspraak maken?

Nee

Ja U wordt gebeld om een afspraak te maken.

Ruimte voor toelichting

0317

5
5a

Functie of huidig gebruik
Hoe wordt het perceel of pand
nu gebruikt?

Alleen van toepassing bij wijziging van het gebruik.
Woonruimte		

Bedrijfsruimte

		
Anders, nl.

6

Vraag	Geef aan wat u wilt weten van de gemeente, wat uw plannen zijn of u werkzaamheden wilt uitvoeren en welke.

Wij kunnen u alleen informatie geven
over wat u mag (ver)bouwen volgens het
geldende bestemmingsplan.
Bent u benieuwd wat u kan (ver)bouwen
als u afwijkt van het bestemmingsplan?
Dat kunnen wij alleen voor u uitzoeken
als u de gemeente vraagt af te wijken
van het bestemmingsplan.
Dit doet u door een vergunning voor
strijdig gebruik bestemmingsplan aan
te vragen.

6b

Heeft u over uw vraag al contact
gehad met een medewerker
van de gemeente?

Nee

Ja, met

7
Bijlagen
Stuur documenten mee zoals tekeningen ter verduidelijking. Deze zijn nodig om uw vraag goed te kunnen
		
beantwoorden. U kunt deze als bijlage met uw e-mail meesturen.
Als wij het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.
		

2

