Inschrijving
standplaatszoekende woonwagenbewoners
Uw gegevens
Standaard gegeven (zoals bekend in de gemeentelijke basisregistratie personen)

□

□

De heer

Voorletters

Straatnaam

Voorvoegsel

Mevrouw
Achternaam

Huisnr.

Letter

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer (mobiel of vast)

Toevoeging

Geboortedatum (mm/dd/jjjj)

Voeg een kopie van uw paspoort of ID-kaart toe (voor- en achterkant). Deze gebruiken wij om uw
gegevens te controleren.
Woont u niet in Overbetuwe? Voeg een kopie van een “uittreksel BRP met woonhistorie” toe.
Deze vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.
Een uittreksel BRP geeft een overzicht van alle plaatsen waar u gewoond heeft in uw leven. Zo kunnen we
zien hoe lang en wanneer u in Overbetuwe heeft gewoond. Als u nu in de gemeente Overbetuwe woont
kunnen wij deze zelf opzoeken.

Gezinssamenstelling en familiebanden
Met wie (gezinssamenstelling) wilt u op een standplaats wonen? Noteer achternaam, voorletters,
geboortedatum en relatie van deze personen. U vult hier in met wie u samen op een standplaats wil
wonen en wat de relatie van de persoon tot als inschrijver is (bijv. dochter of man). Familieleden met
wie u samen op een woonwagenlocatie wilt staan dienen zich afzonderlijk in te schrijven.

Achternaam

Geboortedatum

Gezinslid 1 (indien van toepassing)
Voorletters

Relatie
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Achternaam

Gezinslid 2 (indien van toepassing)
Voorletters

Geboortedatum

Achternaam

Relatie

Gezinslid 3 (indien van toepassing)
Voorletters

Geboortedatum

Relatie

Heeft u familie op bestaande woonwagenlocaties in onze gemeente?

□

Ja

□

Nee

Zo ja, vul de naam van de familie en de relatie tot deze familie in

U geeft hier aan wie er familie is en op welke manier er sprake is van familie. Zo geeft u bijvoorbeeld aan “Jan
Jansen, broer van hoofdinschrijver”.

Heeft u familie die ook staat ingeschreven of dit nog gaat doen?

□

Ja

□

Nee

Zo ja, vul de naam van de familie en de relatie tot deze familie in

U geeft hier aan wie er familie is en op welke manier er sprake is van familie. Zo geeft u bijvoorbeeld aan “Jan
Jansen, broer van hoofdinschrijver”.

Wilt u meer documenten toevoegen, zoals bijvoorbeeld een stamboom? Voeg kopieën van deze
documenten toe aan deze inschrijving.
Woonsituatie
Woont u op dit moment in de gemeente Overbetuwe in een woonwagen of sociale huurwoning?

□

Ja

□

Nee

Een sociale huurwoning heeft een kale huurprijs die niet hoger is dan € 737,14 per maand (in 2020).

Heeft u economische of sociale binding met gemeente Overbetuwe?

□

Ja

□

Nee

U heeft economische binding als:
- Iemand in uw gezin al en jaar een contract heeft van 18 of meer bij een bedrijf in Overbetuwe.
- Iemand in uw gezin een dagopleiding volgt van 18 uur of meer per week bij een school in Overbetuwe.
- Iemand in uw gezin zelfstandig ondernemer is en kan bewijzen dat hij/zij in Overbetuwe werkt.
U heeft sociale binding als:
- Iemand in uw gezin (ouder, kind of partner) op dit moment in de gemeente Overbetuwe woont.
- Iemand in uw gezin (ouder, kind of partner) vroeger in de gemeente Overbetuwe heeft gewoond.
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Geef aan hoe u economische of sociale binding met de gemeente heeft.

Voeg bewijs toe. Bijvoorbeeld een contract, inschrijving van een school of inschrijving bij de KVK.
Indien u in de gemeente woont hoeft u geen uittreksel BRP aan te leveren, deze kunnen wij zelf raadplegen.

Voorkeuren
De volgende twee vragen gaan over uw voorkeur. Staat u bovenaan de wachtlijst, maar komt er een
standplaats vrij die u niet als voorkeur heeft opgegeven? Dan bieden wij u deze wel aan.
Heeft u voorkeur voor locatie?

□
□
□
□
□
□

Heteren, Boterhoeksestraat
Zetten, Sadatstraat
Herveld, Binnenstraat
Nieuwe locatie westelijk deel gemeente (Zetten, Randwijk, Heteren, Andelst, Herveld, etc.)
Nieuwe locatie oostelijk deel gemeente (Elst, Oosterhout, Driel, Valburg, etc.)
Het maakt u niet uit

Er wordt geen aparte wachtlijst per locatie bijgehouden. Als u de persoon bent wie als eerste in aanmerking komt
volgens de wachtlijstvolgorde en er is geen standplaats vrij op uw voorkeurslocatie, dan bieden wij ook een
vrijgekomen standplaats die niet uw voorkeur heeft aan u aan.

Heeft u een voorkeur voor alleen een standplaats of standplaats met woonwagen?

□

Alleen een standplaats

□

Standplaats inclusief woonwagen

□

Het maakt u niet uit

In het (toekomstige) bestemmingsplan kunt u de eisen aan de woonwagen terug vinden. Bijvoorbeeld de
maximaal toegestane afmetingen van uw te plaatsen woonwagen. U bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen
van een woonwagen die aansluit op de geldende regels uit het bestemmingsplan en uit het huurcontract.

Voorwaarden en verklaring
- Op het moment dat een standplaats vrijkomt, geldt de volgorde die dan uit de wachtlijst op te maken
valt. Dat betekent dat u geen kans maakt op een standplaats als u zich inschrijft nadat de
standplaats vrijgekomen is.
- Als u verhuist, dan moet u zelf uw nieuwe gegevens per e-mail sturen naar
woonwagenlocaties@overbetuwe.nl.
- De inschrijving blijft 2 jaar geldig. Hierna vragen wij u of u ingeschreven wilt blijven staan. Bevestigt
u dat niet, dan vervalt uw inschrijving.
- Als u onjuiste informatie heeft verstrekt, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
- U krijgt binnen 8 weken een bevestiging van deze inschrijving. Hebben wij meer informatie van u
nodig, dan laten wij dit weten.
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Ondertekening

□

Hierbij verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en akkoord ga met de
voorwaarden.

□

Hierbij geef ik toestemming om mijn contactgegevens te delen met de woningcorporatie of
verhuurder van de standplaats. Hierdoor kan de woningcorporatie of verhuurder contact met u
opnemen als u een standplaats krijgt.

Plaats:

Datum:

Handtekening
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