STA
APPENSC
CHEMA
voor het
h verkrijge
en van een
Monu
umentenverrgunning

Voor ied
dere bouwk
kundige aktiv
viteit aan off in een besc
chermd mon
nument is een
e vergunn
ning vereist.
Voor he
et verkrijgen
n van deze vergunning
v
kunt
k
u onde
erstaand sta
appenschem
ma volgen.
MFC:
ROP:

Stichting Mo
onumentenfo
onds Curaçao
o
Ministerie va
an Verkeer,V
Vervoer & Ru
uimtelijke Pla
anning - ROP
P, afd.Plannin
ng & Erfgoed
d.

1.

Voorlichting / vooroverleg met MFC.

2.

eningen Besttaande toesta
and (1-voud
d)
Opmeetteke
( schaal 1:50
0 en/of 1:100
0 - plattegron
nden, aanzichten, doorsn
neden, situatie )

3.

Voorlopig Ontwerp (1-vo
oud) - Bespre
eken met MF
FC.
MFC betrektt ROP in de beoordeling.
b
MFC+ROP beoordelen of in dit stad
dium overleg met andere
afdelingen binnen
b
ROP of
o Brandwee
er wenselijk iss.

4.

Definitief On
ntwerp (1-voud) - Besp
preken met MFC.
M
MFC betrektt ROP in de beoordeling.
b

5.

Bestekteken
ningen, Beste
ek, Detailteke
eningen (1-vvoud) - Besprreken met MFC.
MFC betrektt ROP in de beoordeling.
b

- Uitreiking door MFC “Formulier Voortraject”
V

Indien princ
cipe-accoorrd MFC en ROP:
R
6.

Aanvraag Monumentenvvergunning.
gen (Bestekte
ekeningen va
an bestaande - en nieuw
we toestand en
e eventuele
e
Set tekening
Detailtekenin
ngen ) in 3-vvoud, inclusie
ef ingevulde aanvraagformulieren indienen bij MF
FC.
Samen met het aanvraag
gformulier dient ook een zegel van Na
afl. 10,00 te worden
w
mee
egeleverd,
geskosten vo
oor de Monum
mentenvergu
unning.
zijnde de leg
Na contrôle door MFC of alle noodza
akelijke teken
ningen en do
ocumenten in
ngeleverd zijjn ontvangt
er een schrifttelijke ontvan
ngstbevestigiing van het MFC.
M
MFC beoordeelt
b
de
efinitief plan,
de aanvrage
stelt Planbeo
oordeling op
p en adviseerrt ROP over a
afgifte Monu
umentenvergunning.
Indien er een
n Bouwvergu
unning is verreist kan nu ook
o de Bouw
wvergunning worden aangevraagd
bij ROP.

7.

ouwvergunning (indien vereist).
v
Aanvraag Bo
Set tekening
gen (Bestekte
ekeningen va
an bestaande- en nieuwe
e toestand ) in 2- voud (w
woningen) off
3-voud (zake
elijke doelein
nden) inclusief ingevulde aanvraagforrmulieren ind
dienen bij de
e afdeling
Vergunninge
en van ROP

8.

Indien geen verdere opm
merkingen va
an ROP, worrden de vergu
unningen verleend door ROP.
R
w
op de hoogte
h
gestelld dat de Monumentenve
ergunning kan
n worden opgehaald bij
Aanvrager wordt
het MFC. Evventuele Bou
uwvergunning
g dient afgeh
haald te word
den bij ROP.

Voor nad
dere informa
atie over de Monumenten
M
nvergunning kunt U konta
akt opnemen
n met de
Stichting
g Monumente
enfonds Curraçao, Scharlooweg 51, te
el 465.4688 , fax 465.459
91,
e-mail: secretariaat@
s
@monumente
enfonds.org of r.janzen@
@monumenttenfonds.org

