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Aanvraagformulier objectvergunning 

 
Waarom dit formulier? 
 

Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het plaatsen van objecten op, boven of aan de 

openbare weg in de gemeente Rheden (artikel 2:10A APV).  

Voor bijvoorbeeld een container(puin-bouwmaterialen), kraan of steiger. 

 

Voorwaarden aanvraag 
- Uw aanvraag moet minimaal 3 weken voorafgaand aan de plaatsing bij ons binnen zijn. 
- Eén aanvraag per locatie (meerdere locaties = meerdere aanvragen). 
- Een duidelijke locatietekening (schets), liefst met foto. 
- Voor objecten op de openbare weg zijn meestal verkeersmaatregelen nodig. Bij deze aanvraag levert u  
  een verkeersplan aan die voldoet aan de richtlijnen in de vernieuwde publicatie 96B van het CROW. 
- Een volledig ingevuld aanvraagformulier. 
- Als uw aanvraag niet compleet is, kunnen wij uw aanvraag niet (op tijd) in behandeling nemen. 
 

1. Gegevens aanvrager (particulier) 

 

Naam :    M  V 

Burgerservicenummer :   

Adres :   

Postcode en woonplaats :   

Telefoonnummer  :   mobiel:   

E-mailadres :   

Is het factuuradres hetzelfde?  Ja  Nee 

 

2. Gegevens bedrijf (indien van toepassing) 

 

Naam bedrijf :   

KvK-nummer :   

Naam contactpersoon :    M  V 

Adres :   

Postcode en woonplaats :   

Telefoonnummer  :   mobiel:   

E-mailadres :   

 

3. Wat wilt u plaatsen? 

 

1  vuilcontainer open    vuilcontainer dicht    opslagcontainer    bouwkeet 

   Afmeting containers (lxbxh) :   

2  kraan    hoogwerker    ladderlift    verhuiswagen 

3  bouwmaterialen    hekwerk    steiger 

4  anders nl    



 

 

 

Pagina   formuliernummer 

2  DRROV003/18-01-2023 

 

4. Waar wilt u dit plaatsen? 

 

Woonplaats :   

Adres t.h.v. huisnummer :   

Bijzonderheden :   

 

5. Wanneer wilt u dit plaatsen? 

 

Datum (dd-mm-jjjj)  :   tot en met   

Tijd/periode  : Doorlopend/dagelijks van _____________tot en met _______________ uur 

 op een parkeerplaats  betaald parkeren  

  parkeren vergunninghouder 
  openbare parkeerplaats 
  parkeerplaats blauwe zone 

 niet op parkeerplaats maar op   rijbaan 
  trottoir 
  groenstrook 
  anders nl   
 
Bijvoegen 

 Duidelijke locatietekening (schets) bijvoegen is een vereiste. 

 Verkeersplan volgens CROW publicatie 96B 

 

Ondertekening 

Naar waarheid ingevuld 

 

Plaats :   Datum:   

 

 

Handtekening:   . 

 
 
U kunt dit aanvraagformulier met bijlagen op de volgende manier inleveren: 

• Persoonlijk afgeven bij de servicebalie in het gemeentehuis of het servicecentrum in Velp of Dieren 
• Opsturen naar Gemeente Rheden, Team Omgevingsrecht en Veiligheid (TOV), Postbus 9110,  

6994 ZJ  De Steeg  

• Mailen naar gemeente@rheden.nl, onder vermelding van ‘aanvraag objectvergunning’ 
 
 
 
 

 
 

 
Leges objectvergunning (o.g.v. de Legesverordening Rheden, legestarieven 2023) 
3.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van  
 een vergunning als bedoeld in artikel 2:10A van de APV, geldig gedurende: 
3.2.2.1 één dag €   36,60 
3.2.2.2 één week €   47,05 

3.2.2.3 één maand € 104,60 
3.2.2.4 één jaar € 429,00 
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