Aanvraagformulier
gebruik gemeentegrond

1. Gegevens van de aanvrager
Organisatie

: ________________________________________________

Contactpersoon

: ________________________________________________
mevr.

dhr.

Adres

: ________________________________________________

Postcode/Woonplaats

: ________________________________________________

Telefoonnummer (mobiel)

: ________________________________________________

E-mail adres

: ________________________________________________

2. Waarvoor wordt de ontheffing aangevraagd?
 schutting/hekwerk/steiger

totaal aantal meters

: _______

 opslag steen of andere materialen*

m2

: _______

 heimachine*

aantal : _______

 betonmolen/betontrechter*

aantal : _______

 container of enig ander werktuig ten dienste van bouwwerken*

aantal : _______

(aangeven de afmeting van de container l x b x h)

_______________
m3

 afvalcontainer voor bouw-/sloopafval**
(aangeven de afmeting van de container l x b x h)

: _______

aantal : _______
_______________
m3

: _______

 toiletunit, schaftkeet*

aantal : _______

 beleggen gemeentegrond puin, aarde, zand, of soortgelijke stoffen *

m2

: _______

 bezetten van gemeentegrond op andere wijze*

m2

: _______

* tenzij opgesteld binnen de voor het bouwwerk geplaatste schutting.
** vanaf 10m3 bouw-/sloopafval en/of het verwijderen van asbest meldingsplicht voor slopen
(monumentale panden en beschermd dorpsgezicht vergunningplicht)

3. Gegevens van het bouwwerk
Wat is de reden tot plaatsen van enig bouwwerk?
__________________________________________________________

Datum plaatsing _____-_____-_____ tot _____ - ______ - _________

Tijdstip van

_____ - ____ - ____ tot _____ - _______ - _________

Plaats/ adres ______________________________________________

4. Moeten er wegen worden afgesloten? Zo ja, welke?
________________________________________________________________________

5. Ruimte voor toelichting:

6. Informatie


Het meesturen van een situatieschets is beslist noodzakelijk.

7. Ondertekening
Plaats __________________________

Datum_____-_____-_____

Handtekening;

Langsbrengen:
Gemeentehuis / KCC (Johan Modastraat 6, Winschoten)
Opsturen:
Gemeente Oldambt, Team VTH, Postbus 175, 9670 AD Winschoten
Meer informatie (0597) 48 20 00

www.gemeente-oldambt.nl

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het plaatsen van een bouwwerk:
1.

Het gebied in het centrum van Winschoten dat voor (motor)voertuigen is afgesloten en is
opgebouwd uit de volgende straten: doorsteek Schönfeldplein-Venne-Israëlplein, Langestraat, Torenstraat (vanaf
doorsteek Schönfeldplein – Venne – Israëlplein tot en met perceel 41) en
de Venne tussen de percelen 74 en 107 noemt men het Kernwinkelgebied.

In het kernwinkelgebied wordt geen motorvoertuig toegestaan van maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 18.00 uur,
alsmede op koopavonden (18.00 uur tot 21.00 uur) en koop(zon)dagen (12.00 uur tot 18.00 uur. Hiervoor wordt ook geen
ontheffing afgegeven.
2.

Preventieve maatregelen moeten worden getroffen bij bouwwerkzaamheden in het centrumgebied om beschadiging van
de bestrating te voorkomen:

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden, geen containers op de bestrating plaatsen, mits de bestrating wordt beschermd
door middel van rijplaten.

Aan- en afvoer van materiaal/materieel met wagens op luchtbanden.

Schuttingen op de bestrating plaatsen, dus niet in de bestrating. Plaatsing in overleg met de gemeente, afhankelijk
van de ruimte ter plaatse.
 Op de bestrating vloerbedekking leggen, ter bescherming van de bestrating tussen de voorgevel en de schutting.

