Aanvraagformulier
Voor oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte (containers, bouwkeet, etc.)
op grond van artikel 2.10a van de Algemene Plaatselijke Verordening, Overbetuwe.
U kunt het formulier mailen naar omgevingsloket@overbetuwe.nl, of opsturen naar:
Gemeente Overbetuwe, Omgevingsloket,
Postbus 11, 6660 AA Elst

Gegevens aanvrager
Naam bedrijf of pesoon:
KvK-nummer (bij bedrijf)
Naam contactpersoon
(bij bedrijf):
BSN-nummer (bij persoon)

adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
e-mail:
gemeente Overbetuwe correspondeert met u per
e-mail, inclusief het besluit en de factuur.

verzoekt vergunning op grond van artikel 2:10a van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Overbetuwe voor het gebruik van de weg of een weggedeelte anders dan
overeenkomstig de bestemming daarvan.
Omschrijving
Locatie-aanduiding:
bij meerdere locaties, deze
allemaal benoemen

Afmetingen (lxbxh) van
de container of van de
opslagplaats:
Is er sprake van stapeling Ja/nee
van containers of units?
Reden verzoek
Gewenste periode

Begindatum:
Einddatum:

Situatieschets van de in gebruik te nemen grond schaal 1:500 bijvoegen en beschrijven.
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Contactpersonen
Bijvoorbeeld een uitvoerder, met wie contact kan worden opgenomen voor nader overleg dan wel
voor het verkrijgen van meer informatie, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de plaatsing
Bedrijf:
contactpersoon:
telefoonnummer:
e-mail;

Bedrijf:
contactpersoon:
telefoonnummer:
e-mail:

Ondertekening
Plaats en datum:
Uw handtekening
Voorwaarden
Indien de oppervlakte van de in gebruik te nemen grond in de loop van het project wijzigt dient
hiervan een aparte schets te worden aangeleverd met begin- en einddatum van het project deel.
De aanbevelingen, opgenomen in publicatie CROW 96b “Handboek wegafzettingen op nietautosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom” van april 2005, worden dwingend
voorgeschreven.
Voor en na afloop van de werkzaamheden dient u contact op te nemen met de heer Stefan
Donselaar, te bereiken via telefoonnummer 14 0481, om met hem de eventuele
aangerichte schade aan de groenstrook en/of wegverharding op te nemen.
De eventuele schade zal op uw kosten door onze buitendienst hersteld worden.
De vergunning dient op het werk aanwezig te zijn.
Aanvullende informatie
Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor tijdelijke ingebruikneming in verband met bouwactiviteiten
en bedoeld voor opslag-, werk-, schaft- en toiletruimte, alsmede voor afzetcontainer. Het geldt
uitdrukkelijk niet voor het verkrijgen van tijdelijke parkeerruimte.
Leges
Voor het verkrijgen van een vergunning als omschreven in dit aanvraagformulier zijn leges
verschuldigd. Op grond van artikel 1.20.4.1 van de Tarieventabel leges 2021 behorende bij de
Legesverordening gemeente Overbetuwe bedragen de leges € 159,00.
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