Aanvraagformulier vergunning objecten in de openbare ruimte
_______________________________________________________________________
Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het plaatsen van een container, verhuislift,
springkussen of andere objecten in de openbare ruimte. Wij verzoeken u onderstaand formulier volledig in
te vullen, te ondertekenen en te voorzien van de benodigde bijlagen. De gemeente beslist binnen 8 weken
op uw aanvraag voor een vergunning.
Voor een aantal objecten kunt u volstaan met het doen van een melding. Hiervoor hebt u een ander
formulier nodig. Kijk op de website of u voldoet aan de voorwaarden voor het maken van een melding.

_______________________________________________________________________
1. Dient u namens een organisatie de aanvraag in?
□
Nee (ga verder met punt 3)
□
Ja

2. Gegevens organisatie
Naam stichting/vereniging/onderneming
vestigingsadres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
3. Gegevens van de aanvrager
Naam en voornamen
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum en geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
4. Het plaatsen van objecten
Wat is de reden van het plaatsen van de
objecten?
Datum
Tijd

van
van

Waar plaatst u de objecten?
□
Trottoir
□
Groenstrook
□
Wegdek

□
□
□

tot
tot

Parkeerplaats
Tegen winkelgevel
Anders, namelijk

Locatieomschrijving (indien mogelijk adres)

Hoeveel m2 grond wordt er ingenomen?

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Postadres
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres
Weteringsingel 1
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon 14 078
Internet www.h-i-ambacht.nl
E-mailadres apv@h-i-ambacht.nl

Moet u de straat geheel of gedeeltelijk afzetten?
□
Nee
□

Ja. U moet een verkeersplan
indienen.

5. Sophiapromenade
Rijdt u met een voertuig over de Sophiapromenade?*
□
Nee
□
Ja, vul onderstaand het kenteken
van het voertuig in.
Kenteken:
Type voertuig:
* Op de Sophiapromenade is het verboden in te rijden en is permante cameracontrole. In het geval u voor het plaatsen
van het object een ontheffing nodig hebt, wordt dit toegevoegd aan het besluit. Het kenteken wordt doorgegeven aan de
handhaving.

6. Omschrijving objecten
Wat gaat u plaatsen?
□
bouwobject, namelijk:
□
uitstalling winkel1
□
spandoek

□
□
□

Plantenbak en/of bank
Springkussen 2
Anders, namelijk

7. Verplichte bijlagen
Bij het indienen van de aanvraag zijn, indien van toepassing, de volgende bijlage
verplicht.
□
Situatieschets / plattegrond inclusief indeling van alle objecten
□
Verkeersplan
□
Anders, namelijk
8. Opmerkingen

9. Ondertekening
Datum:
Naam:
Handtekening:

1

Verplichte bijlage is het aanleveren van foto's van de objecten die u voor uw winkelpand wilt plaatsen.

2

Aanleveren kopie geldig Certificaat van Goedkeuring van het springkussen.

2

10. Verzenden
U verzendt het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen verzenden via het emailadres apv@h-i-ambacht.nl of per post aan het college van de Gemeente HendrikIdo-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

3

