Meldingsformulier aanleg/verbreden uitrit(ten)
Datum
Naam aanvrager
Adres aanvrager
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

De melding heeft betrekking op het maken van een uitrit bij het perceel:
plaatselijk bekend
kadastraal bekende gemeente
sectie
sectie nr(s).

Lopen er voor dit perceel nog andere aanvragen en/of meldingen?

O Ja, aanvraag
op datum

met kenmerk

O Nee
Een uitrit met aansluiting op de provinciale weg moet via www.omgevingsloket.nl worden aangevraagd.

Kosten
De uitrit moet door of in opdracht van de gemeente worden aangelegd.
De kosten hiervoor zijn als volgt:
l

instaptarief € 60,-

l

€ 35,- per m².

Naast deze kosten kunnen er voor u bijkomende kosten zijn zoals het verplaatsen van een lichtmast, het kappen van een boom of het
verplaatsen van een straatkolk. Deze kosten kunnen variëren van € 250,- tot € 500,- per onderdeel.
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Situatietekening
Belangrijk:
Wilt u als bijlage een situatietekening en een foto meesturen? De situatietekening moet een zo juist mogelijke weergave geven van de
huidige situatie en de te creëren situatie. Wilt u ook eventuele bebouwing op de tekening aangeven? De situatietekening hoeft niet op
schaal getekend zijn.

Eventuele opmerkingen of aanvullingen:

Bent u geen eigenaar van het perceel?
Bent u geen eigenaar (maar bijv. huurder) wilt u dan als bijlage ook een, door de eigenaar (bijv. woningbouwvereniging) ingevulde en
ondertekende Verklaring eigenaar meesturen? Zonder toestemming van de eigenaar geeft de gemeente geen goedkeuring.
De eigenaar dient ook de situatieschets voor akkoord te ondertekenen.

Wanneer de melding akkoord is ontvangt u een brief met een berekening voor uw situatie.

Verklaring eigenaar

Behorende bij het meldingsformulier aanleg/verbreden uitrit(ten) van:
Naam eigenaar
Adres eigenaar
Postcode en woonplaats
E-mail

voor het aanleggen van een uitrit bij het perceel:
plaatselijk bekend
kadastraal bekend gemeente
sectie
sectie nr(s).

Ondergetekende, eigenaar van het bovengenoemde perceel, verklaart hierbij toestemming te verlenen voor het maken van een uitrit
zoals aangegeven op de situatieschets.

Datum

Voor akkoord

