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Aanvraagformulier ontheffing plaatsen voorwerpen op of aan de weg (OOW)  
 

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren 
 
Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing om voorwerpen op of aan de weg en openbare plaats te mogen plaatsen of de weg 
en openbare plaats te mogen gebruiken in strijd met de publieke functie ervan (artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening vergunning Wijdemeren).   
 

 
1. Gegevens aanvrager 

 

 □ Bedrijf    

Bedrijfsnaam : …………………………………………………………………………………………. 

Naam contactpersoon : …………………………………………………………………………………………. 

Mobiel nummer contactpersoon : …………………………………………………………………………………………. 

Adres : …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaatsnaam : …………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer bedrijf : …………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres : …………………………………………………………………………………………. 

Inschrijfnummer KvK : …………………………………………………………………………………………. 

  □ Particulier 

Naam en voorletters : …………………………………………………………………………………………. 

Adres : …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats : …………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer overdag : …………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres : …………………………………………………………………………………………. 

 
2. Object 

 

Voor welk(e) object(en) wordt  □ Bouwhekken □ Bouwkeet 

de ontheffing aangevraagd?  □ Bouwmaterialen   □ Container/laadbak 

  □ Toilet □ Steiger 

  □ Hoogwerker  □ Steiger met onderdoorloop 

  □ Afzetting voor verhuis/vrachtwagen □ Kraan 

  □ Verhuislift □ Overig, nl.: 

 
  …………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………. 

3. Reden aanvraag 

 

Wat is de reden van de aanvraag?  …………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………. 
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4. Locatie 

 

Waar plaatst u de objecten?  Adres …………………………………………………………………………………. 

  Postcode en plaats …………………………………………………………………. 

5. Tijdsduur 

 

Wat is de geplande tijdsduur van   Startdatum: …………………………… Einddatum: ……………………………… 

de werkzaamheden/plaatsing?  Starttijd: ……………………………….  Eindtijd: …………………………………. 

 
6. Afsluiting 

 

Moet u de straat geheel of   □ Nee         □ Ja:   U moet een verkeersplan indienen. In dit plan geeft  

gedeeltelijk afzetten?    u aan waar hekken en/of borden staan en hoe de  
    omleidingsroutes lopen. 
 
7. Grond 

 

Welke soort grond wordt ingenomen?    □ Verhard             □ Onverhard 

Hoeveel m2 grond wordt ingenomen? Object: Lengte in meters: Breedte in meters:  

  1  ………………... …………………  = …………… m2

  2  ………………... …………………  = …………… m2

  3  ………………... …………………  = …………… m2

  4  ………………... …………………  = …………… m2

  5  Ruimte tussen de objecten   = …………… m2 

 Totale oppervlakte     = …………… m2 
 
8. Bijlagen 

 
U moet meesturen:  - kopie legitimatiebewijs aanvrager 

- een situatieschets 
- een verkeersplan (indien u de straat geheel of gedeeltelijk afzet, zie onder 6.) 

 
9. Ondertekening 

 
Plaats : …………………………………………………………………………………………. 

Datum : …………………………………………………………………………………………. 

Naam aanvrager : …………………………………………………………………………………………. 

Handtekening aanvrager : …………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
Indienen 
Het ingevulde formulier en de benodigde bijlagen kunt u sturen naar: Gemeente Wijdemeren, Team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving,Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.  
 
Kosten 
Voor de behandeling van uw aanvraag betaalt u legeskosten, ook als de ontheffing niet wordt verleend. Tevens bent u voor het gebruik van 
gemeentegrond huur verschuldigd. U ontvangt daarvoor een aparte factuur via het Team Vastgoed. 
 
Meer informatie 
telefoon 14 035 (op werkdagen tussen 09.30 en 16.30 uur), e-mail: info@wijdemeren.nl 
 


