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AANVRAAGFORMULIER TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE  
 
Dit formulier moet in zijn geheel worden ingevuld en ingeleverd! 

 
Gebruik dit formulier wanneer u voor bouw- en andere werkzaamheden tijdelijk gemeentegrond 
(bv. openbare weg, openbare groenstrook etc.) in gebruik wilt nemen. Het gaat dan om 
bijvoorbeeld het plaatsen van keten, werktuigen, steigers, materialen, containers en kranen. Als 
hiervoor gedeeltelijk wegafsluitingen nodig zijn dient u een verkeersplan in te leveren waarin de 
verkeersmaatregelen worden omschreven die worden genomen om de werkzaamheden veilig op 
de openbare weg te kunnen uitvoeren. Let op: de behandeltermijn voor een aanvraag bedraagt 8 
weken mits deze compleet wordt ingediend.  
 
1. Gegevens bedrijf: 

a. Naam aanvragerbedrijf/instelling:_________________________________________________ 

b. contactpersoon (indien bedrijf of instelling): ________________________________________ 

c. Kvk-nummer of vestigingsnummer: ______________________________________________ 

d. Soort bedrijf/instelling:   eenmanszaak   maatschap   B.V.  

 N.V.     stichting   vereniging 

 anders, namelijk:______________________________________ 

e. straatnaam en huisnummer: ___________________________________________________ 

f. postcode en plaatsnaam: _____________________________________________________ 

g. telefoonnummer: ____________________________________________________________ 

h. e-mailadres: ________________________________________________________________ 

2. Gegevens eventuele gemachtigde (machtiging bijvoegen) 

a. naam bedrijf/instelling:_____________________________________________________ 

b. kvk-nummer of vestigingsnummer:___________________________________________ 

c. contactpersoon: _________________________________________________________ 

d. straatnaam en huisnummer: ________________________________________________ 

e. postcode en plaatsnaam: __________________________________________________ 

f. telefoonnummer: _________________________________________________________ 

g. e-mailadres:_____________________________________________________________ 

3. Gegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert 

Worden de werkzaamheden door u zelf uitgevoerd? 

  ja (ga verder naar vraag 4)   nee (ga hieronder verder) 

 

a. naam aanvrager of bedrijf/instelling:____________________________________________ 

b. contactpersoon (indien bedrijf of instelling):______________________________________ 
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c. Kvk-nummer of vestigingsnummer: ____________________________________________ 

d. Soort bedrijf/instelling:   eenmanszaak   maatschap   B.V.  

 N.V.     stichting   vereniging 

 anders, namelijk:_____________________________________ 

e. straatnaam en huisnummer: _________________________________________________ 

f. postcode en plaatsnaam:____________________________________________________ 

g. telefoonnummer: __________________________________________________________ 

h. e-mailadres: _____________________________________________________________ 

4. Periode en locatie bouwobject 

a. begindatum:  _________________________   tijdstip _______________________ 

b. einddatum:    _________________________   tijdstip _______________________ 

c. totale oppervlakte gemeentegrond dat u gaat gebruiken: ________________________m2 

d. omschrijving van het gewenste gebruik: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

e. eventuele toelichting/opmerkingen: 

_____________________________________________________________________        

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. In te leveren stukken 

 Situatietekening waarop de te plaatsen bouwobjecten staan aangegeven (PDF-formaat) 

 Een verkeersplan, waarin de genomen verkeersmaatregelen worden omschreven (PDF-

formaat) 

6. Ondertekening en indienen aanvraag  

Alle verstrekte gegevens zullen door de gemeente worden geregistreerd en worden geverifieerd op 
hun betrouwbaarheid. De aanvrager verklaart zich hiermee bekend en stemt daar mee in.  
Aldus naar waarheid ingevuld: 

Handtekening:      datum en plaats: 

_______________________________   ____________________________ 

 
 
 


