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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2015.03 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1974713

Aanvraagnaam 416 Retailpark A2 Gronsveld Coordinatieregeling

Uw referentiecode 416 - Aldi

Ingediend op 17-09-2015

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Het betreft stukken tbv de coördinatieregeling. Eea conform
afspraak

Opmerking De stukken zijn onderdeel van de cöordinatieregeling
betreffende het perceel aan de Frans Cortenraadstraat.
Attesten, bouwveiligheidsplannen zullen ter zijner tijd door
de aannemer worden voorgelegd.
De actuele vergunning op dit perceel dient gehandhaafd te
blijven.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Ja

Kosten openbaar maken Ja

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Eijsden Margraten

Bezoekadres: Amerikaplein 1
6269 DA Margraten

Postadres: Postbus 10
6269 ZG  Margraten

Telefoonnummer: 043-4588488

E-mailadres algemeen: info@eijsden-margraten.nl

Website: www.eijsden-margraten.nl

Contactpersoon: S. Olischlager

Bereikbaar op: ma-vrij 09.00 tot 16.00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2015.03 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 14625641

Vestigingsnummer 000019106645

Statutaire naam Wyckerveste Adviseurs bv

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters M.H.P.

Voorvoegsels -

Achternaam Meijer

Functie -

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 6466NH

Huisnummer 81

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Roda J.C. Ring

Woonplaats Kerkrade

4 Correspondentieadres

Adres Roda J.C. Ring 81

6466NH Kerkrade

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0455431245

Faxnummer -

E-mailadres info@wyckerveste.nl
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Formulierversie
2015.03 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 14060706

Vestigingsnummer 000019509480

Statutaire naam Widdershoven Architekten B.V.

Handelsnaam Widdershoven Architecten bv

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters ACJ

Voorvoegsels -

Achternaam Delnoij-Niesten

Functie -

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 6461EK

Huisnummer 9

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Putgang

Woonplaats Kerkrade

4 Correspondentieadres

Adres Putgang 9

6461EK Kerkrade

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 045-5670505

Faxnummer 045-5670506

E-mailadres angelique@widdershovenarchitecten.nl
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Formulierversie
2015.03 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Eijsden-Margraten

Kadastrale gemeente Gronsveld

Kadastrale sectie B

Kadastraal perceelnummer 4017

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

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

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Formulierversie
2015.03 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

1560

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

8100

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

1560

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

braakliggend en parkeren

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

winkel en parkeren

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst 6 53 20

Cel

Gezondheidszorg

Industrie 2 271 202

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel 85 1030 1012

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels baksteen zwart/bruin

- Plint gebouw - -

- Gevelbekleding - -

- Borstweringen - -

- Voegwerk cementspecie antraciet

Kozijnen aluminium ral 7016

- Ramen aluminium ral 7016

- Deuren aluminium/staal ral 7016

- Luiken - -

Dakgoten en boeidelen volkernplaat grijs

Dakbedekking kunststof wit

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

betonnen sierkolommen (grijs)
lamellenplafond alumiunium grijs

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

416 - STA01-
situatie--20150917_PDF

416 - STA01-
situatie--2015-
0917.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

17-09-2015 In
behandeling

416 - BA00 - riolering -
20150917_PDF

416 - BA00 - riolering
- 20150917.PDF

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk

17-09-2015 In
behandeling

416 - BA01 - plattegrond
20150917_PDF

416 - BA01 -
plattegrond
20150917.PDF

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk

17-09-2015 In
behandeling

416 - BA03 - gevels -
20150917_PDF

416 - BA03 - gevels -
20150917.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Installaties complexere
bouwwerken

17-09-2015 In
behandeling

416 - BA04 - doorsnedes
- 20150917_PDF

416 - BA04 -
doorsnedes -
20150917.PDF

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Bruikbaarheid bouwwerk

17-09-2015 In
behandeling

416 - BA05 - details -
20150917_PDF

416 - BA05 - details -
20150917.PDF

Plattegronden,
doorsneden en

17-09-2015 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu

D002-16092015_pdf D002-16092015.pdf Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

17-09-2015 In
behandeling

15 278 EPC-berekening
Aldi Gronsveld_pdf

15 278 EPC-
berekening Aldi
Gronsveld.pdf

Energiezuinigheid en
milieu
Anders

17-09-2015 In
behandeling

416 - BA02 - dakaanzicht
- 20150917_PDF

416 - BA02 -
dakaanzicht -
20150917.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

17-09-2015 In
behandeling

416 - BBA1-Bouwbeslu-
it-20150917_PDF

416 - BBA1-
Bouwbesluit-20-
150917.PDF

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk
Gegevens
tunnelveiligheid
Kwaliteitsverklaringen
Anders

17-09-2015 In
behandeling

mail inzake constructieve
beantwoording

mail inzake
constructieve
beantwoording.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

17-09-2015 In
behandeling
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Formulierversie
2015.03 Kosten

Bouwen
Overig bouwwerk bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

1000000

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

1000000



































































































































































































































































Van: Math Feijen [m.feijen@paltebv.nl]  
Verzonden: dinsdag 22 september 2015 14:12 
Aan: Omgevingsdienst Nederland 
Onderwerp: FW: Nieuwbouw Aldi Gronsveld 450224 

Beschrijving constructieve opbouw Aldi Gronsveld: 

Tekening 450224-D002. 

Het gebouw betreft een eenlaags winkelgebouw voor supermarkt keten Aldi gelegen aan de 

Stationstraat te Gronsveld gelegen in de gemeente Eijsden -Margraten. 

De constructie bestaat uit een geschoorde staalconstructie afgedekt met een stalen 

dakbeplating profiel 135x0,88 met een overspanning van 6,48 meter.  

De horizontale stabiliteit wordt verkregen door een horizontaal windverband in het dak welke 

de horizontale krachten uit stabiliteit en wind afvoert naar verticale windverbanden welke in 

de vertikale gevelvlakken zijn opgenomen.  

De staalconstructie is gefundeerd op een paalfundering bestaande uit betonschroefpalen rond 

400 mm. met een paalpunt nivo van 42,5 meter plus NAP. De keuze van deze fundering 

berust op een funderingsadvies van Geonius rapport no. GC-80073 met de datum 13 februari 

2012. Over de palen wordt rondom een betonnen funderingsbalk van 575x600 mm2 

aangebracht. 

De vloer van de begane grond met een dikte van 150 mm. wordt gefundeerd op een verkalkte 

ondergrond met een laagdikte van 1000 mm. Middels dit verkalken wordt zettinggevoelige 

ondergrond onder de begane grondvloer verdicht waardoor de verwachte zettingen beperkt 

blijven. De variabele vloerbelasting voor de supermarkt en opslagruimte 10 Kn/m2 

De stalen dakliggers welke 20,26 meter overspannen worden uitgevoerd in liggers IPE 550 en 

worden opgelegd op kolommen HEA180. 

Aan de rechterzijde van het winkelgebouw is een verlading voor aan- en afvoer van goederen 

gepland. De vloer van de aan en afvoer wordt belast door vrachtauto verkeer en wordt aan 

weerszijde opgelegd op een funderingsbalk met een hoogte van 1,65 meter en een breedte van 

250 mm. welke zijn belasting afdraagt op een paalfundering. De gewapende betonvloer van 

deze verlading is 250 mm. dik en wordt afgewerkt met een bezemstreek opruwing van de 

toplaag. De variabele belasting uit verkeer bedraagt voor een 60 tons vrachtwagencombinatie 

omgerekend van aslast naar vierkante meterlast 34 Kn/m2. 

Aan de linkerzijgevel is een uitkragende luifel gepland welke 3,8 meter uitkraagt. Dit wordt 

verkregen door in het dak HEA 200 profielen op te nemen welke deze uitkraging waarborgen.  

Met vriendelijke groet, Yours sincerely, 

 

 

mailto:m.feijen@paltebv.nl


 

Math Feijen | Adviseur / Commercieel Directeur 

Postbus 819, 6300 AV Valkenburg a/d Geul  

Koningswinkelstraat 3, 6301 WH Valkenburg a/d Geul 

tel: +31436013637 | fax: +31436015485 | gsm: +31653187652  

e-mail: m.feijen@paltebv.nl | web: www.paltebv.nl 
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