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Aanvraagformulier ontheffing van verbod plaatsen voorwerp op 
of aan de weg 

(artikel 2.10 Algemene Plaatselijke Verordening) 

 

1. Gegevens van de aanvrager 

Organisatie:                    __________________________________ 

Naam en voorletters: ______________________________________  dhr. /  mw. 

Correspondentieadres: ___________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ___________________________________________________________  

E-mail:   ___________________________________________________________ 

Burgerservicenummer: ___________________________________________________________ 

Evt. KvK-nummer: ___________________________________________________________ 

Uw belang:    eigenaar  aannemer  anders, te weten: _______________________ 

 

2. Op welke locatie wilt u het voorwerp plaatsen?  

Straat en huisnummer:  ___________________________________________________________ 

Postcode en plaats: ___________________________________________________________ 

Kadastrale gemeente : ___________________________________________________________ 

Sectie: ____________ Nummer: ___________ 

 

Aandacht voor het plaatsen  

 Bekijkt u eerst of het voorwerp op eigen grond of op de eigen oprit geplaatst kan worden.  

 het voorwerp mag maximaal 4 weken staan. Als het langer nodig is dan moet u aangeven waarom. . 

 Containers mogen maximaal 6,00 meter lang, 2,45 meter breed en 2,60 meter hoog zijn 

 U mag containers plaatsen voor het verzamelen van bouwafval, (geen huishoudelijk afval) of het opslaan 
van bouwmaterialen 

 
3. Gegevens voorwerp(en) 

Welk voorwerp(en) wilt u plaatsen:? ___________________________________________________ 

Wat is de reden van plaatsing?:____________________________________________________ 

 

Voor welke datum / data en tijdstip (pen) vraagt u de ontheffing aan?: 

Datum: 
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____________________________________van______________tot _________uur 

 

____________________________________van______________tot _________uur 

 

Wat zijn de afmetingen van voorwerp 1? 

_______________m lengte x ____________m hoogte x _____________m breedte  

 

Wat zijn de afmetingen van voorwerp 2 (indien van toepassing)? 

_______________m lengte x ____________m hoogte x _____________m breedte  

 

Wat zijn de afmetingen van  voorwerp 3 (indien van toepassing)? 

_______________m lengte x ____________m hoogte x _____________m breedte  

 

4. Wat hebben wij van u nodig?  

- Een kadastrale situatietekening met daarop de locatie van het voorwerp (de voorwerpen) (schaal 1:500 
of 1:1000).  

- Een foto van de locatie waar het voorwerp (de voorwerpen) geplaatst wordt (worden). 
- Een lijst van de veiligheidsmaatregelen die worden genomen (denk aan bijvoorbeeld fluorideerde strips, 

palen, hekwerken, lint. 
 

5. Aanvragen ontheffing 

U kun dit verzoek om ontheffing inclusief vereiste bijlagen mailen naar vergunningen@abg.nl. Door het 

aanvragen van de ontheffing bent u leges verschuldigd op grond van de legesverordening. 

 

6. Ondertekening 

 

Datum: ______________________ 

 

Aanvrager: ___________________ Gemachtigde2: ______________________ 

 
2 Indien er sprake is van een gemachtigde, beiden ( verzoeker en gemachtigde)  ondertekenen. 

 

 


