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AANVRAAGFORMULIER  
Ontheffing tijdelijk plaatsen van voorwerpen/ 
objecten in de openbare ruimte  

Dien dit formulier minimaal 8 weken van tevoren in via 
vergunningen@gembest.nl. 
Aan het aanvragen van deze ontheffing zijn legeskosten 
verbonden. Deze kosten vindt u terug in de legesverordening. 

1. Gegevens aanvrager
Voornaam Achternaam 
Adres 
Postcode (0000AB) Woonplaats 
Telefoonnummer (0000000000) 
E-mailadres

2. Ondernemer
Bent u een ondernemer, geef dan ook uw Bedrijfsnaam, KvK-nummer en vestigingsnummer aan ons door
Bedrijfsnaam 
KVK-nummer 
Vestigingsnummer 

3. Waarvoor wilt u een ontheffing aanvragen?
Omschrijf zo volledig mogelijk welke objecten u wilt plaatsen en op welke wijze.

4. Gedurende welke periode en tijden?
Periode mag maximaal 31 dagen duren

5. Voor welke locatie is de ontheffing bestemd?
U dient een situatietekening bij te voegen. Daarin duidelijk aanduiden: de weg, parkeerplaatsen, stoep,
inrit, openbaar groen, bomen, berm e.d.
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6. Indien er een wegafsluiting nodig is
Straatnaam
Van wel huisnummer tot welk huisnummer 
Dit ook duidelijk aangeven op de situatietekening. 

7. Welke voorzieningen voor het verkeer worden getroffen?
Denk hierbij aan het plaatsen van verkeers-, waarschuwings- en richtingsborden, hekken, geleidebakens,
omleidingsborden e.d. ten behoeve van de veiligheid van het werk en de geleiding van het verkeer. Geef
aan of en op welke wijze u verkeersregelaars inzet?

8. Welke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het woon- en leefmilieu zo
min mogelijk wordt geschaad door de activiteiten?

Datum (DD-MM-JJJJ)

Handtekening 
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