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.
Voor bijvoorbeeld een container(puin-bouwmaterialen), kraan of steiger.
Voorwaarden aanvraag:
- Uw aanvraag moet minimaal 14 dagen 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 (BSN):
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:

/mobiel

Telefoonnummer:
E-mailadres
Is het factuuradres hetzelfde?

Ja

Nee

2. Gegevens bedrijf (indien van toepassing)
Naam bedrijf:
KvK-nummer:

m/v

Naam contactpersoon:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:

/mobiel

Telefoonnummer:
E-mailadres
3. Wat wilt u plaatsen:
1

Vuilcontainer open

Vuilcontainer dicht

Afmeting container(s):

2

Kraan

Hoogwerker

3

Bouwmaterialen

4

Anders, nl:

Hekwerk

Opslagcontainer

lxbxh
Ladderlift
Steiger

Verhuiswagen

Bouwkeet

4. Waar wilt u dit plaatsen
Woonplaats:
Straat t.h.v. huisnummer:
Bijzonderheden:
5. Wanneer wilt u dit plaatsen
Datum (dd-mm-jjjj):
Tijd/periode:
Op een parkeerplaats:

t/m
Doorlopend / of dagelijks van

uur

t/m

Betaald parkeren (kosten € 6,00 per dag)
Parkeren vergunninghouder
Openbare parkeerplaats
Parkeerplaats blauwe zone

Niet op parkeerplaats, maar op:

Rijbaan

Trottoir

Groenstrook

Anders nl.:

6. Bijvoegen:
Duidelijke locatietekening (schets) bijvoegen is een vereiste.
Verkeersplan volgens CROW publicatie 96B
7. Ondertekening
Naar waarheid ingevuld d.d.:

Handtekening aanvrager:

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'

uur

U vraagt op grond van artikel 2:10A van de algemene plaatselijke verordening vergunning voor het plaatsen
van een object op openbare grond.
Artikel 2:10A Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op, boven of aan de weg in strijd met de publieke
functie van de weg.

1. Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van het college een openbare plaats anders te gebruiken dan
overeenkomstig de publieke functie daarvan.
2. Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:
a. indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de openbare plaats, gevaar oplevert voor de
bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan,
dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare
plaats;
b. indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan
redelijke eisen van welstand;
in
c. het belang van de voorkoming of beperking van over last voor gebruikers van de in de nabijheid
gelegen onroerende zaak.
Vergunning voor voorwerpen of stoffen op, aan of boven de openbare weg (artikel 2:10A APV)
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

€ 31,00

3.2.2.2

één week

€ 41,00

3.2.2.3

één maand

€ 93,00

3.2.2.4

één jaar

€ 403,00

