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Aanvraag gebruik weg/weggedeelte anders overeenkomstig de bestemming 
 
1 Gegevens aanvrager  
 
Aanhef:       man          vrouw 
 
Naam:    _____________________________________________________________ 
 
Eventueel bedrijfsnaam: _____________________________________________________________ 
 
Adres:    _____________________________________________________________ 
 
Postcode en plaats:  _____________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:  _____________________________________________________________ 
 
E-mail adres:   _____________________________________________________________ 
 
   
2 Gegevens bouwplaats / adres 
 
Locatie / adres:   _____________________________________________________________ 
 
De objecten worden geplaatst op (meerdere antwoorden mogelijk):   
 
   het trottoir of voetpad     een gemeentelijke groenstrook of gazon 
   het fietspad       een onverharde berm 
   de rijweg of rijweggedeelte     een verharde berm 
   een parkeerplaats      anders namelijk: ______________________________________ 
 
 
Soort te plaatsen materiaal (meerdere antwoorden mogelijk):  
 
   kraanwagen/hoogwerker     schaftwagen 
   bouwkraan/sloopkraan     (bouw)keet 
   gewone container (max. 12 m2)    opslag (bouw)materiaal 
   zeecontainer (vanaf 12 m2)     verplaatsbaar (chemisch) toilet 
   noodlokaal       steiger 
   schutting/hekwerk/afzetting     anders namelijk: ______________________________________ 
 
 
Totaal oppervlakte materiaal: _____________________________________________________________ 
 
Aanvangsdatum:  _____________________________________________________________ 
 
Einddatum:   _____________________________________________________________ 
 
Reden aanvraag:  _____________________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________________ 
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3 Bijlage 
 
  kadastrale situatietekening met daarop aangegeven welke objecten waar worden geplaatst. 

Daarnaast tekent u ook de bomen ter plaatse in. (schaal minimaal 1:500) 
 
 
4 Ondertekening 
 
Datum:  ________________________  Handtekening: ________________________ 
 
 

Toelichting voor de aanvrager 

 De aanvraag moet compleet minimaal 8 weken voor plaatsing van het materiaal worden ingediend 

 De aanvraag kunt u verzenden naar het volgende adres: 

Gemeente Zeist, Publiek & Dienstverlening, Administratie, Postbus 513, 3700 AM Zeist 

 Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Zeist, telefoonnummer 14 030 of mail 

naar zeist@zeist.nl 

 

Kosten 

 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag is volgens de legesverordening leges 

verschuldigd. U ontvangt een acceptgiro achteraf.  

 Als een vergunning wordt verleend, bent u per dag en per vierkante meter grond óók 

precariobelasting verschuldigd. U ontvangt een acceptgiro achteraf. 

 Tevens dient u vooraf een waarborgsom te betalen in verband met herstel van eventuele schade. 

Als er sprake is van schade, zal die op kosten van de vergunninghouder worden hersteld. Deze 

kosten worden dan verrekend met de waarborgsom. Als er geen sprake is van schade wordt de 

waarborgsom na afloop in zijn geheel teruggestort. 
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