1.1
Aanvraagformulier ontheffing eenrichtingsverkeer Nieuweweg
Vanaf Zandpad tot aan de Jachthaven Ruimzicht
Gegevens aanvrager (natuurlijk persoon)
Burgerservicenummer : ……………..………………………………………………..……...…..
Naam en voorletters

: ……………..………………………………………………..……...…..

Adres en huisnummer : ……………..………………………………………………..……...…..
Postcode en woonplaats: ……………..………………………………………………..……...…..
E-mailadres

: ……….……………….…………………………………………………..

Telefoonnummer

: ……………………………………………………….……………………

Klant nr. Jh Ruimzicht*
Kenteken:

-

-

Aanvraag soort**
O dit betreft een nieuwe aanvraag
O dit betreft wijziging
Eventuele toelichting op de aanvraag:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats: ………………………………………….
Datum: .…………………………………………

Zend het formulier aan:
Gemeente Stichtse Vecht
Team Vergunningverlening
Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN of
info@stichtsevecht.nl

Handtekening: ………………………………….
U dient met het aanvraagformulier mee te sturen:
• Kopie Geldig legitimatiebewijs;
• Kopie kentekenbewijs.
Een niet volledig ingevulde aanvraag wordt niet in behandeling genomen.
Nog vragen?
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Klant Contact Centrum telefoon 140346.

De ontheffing ligt t.z.t. klaar bij:
Jachthaven Ruimzicht
Nieuweweg 8
3621 AZ Breukelen

*) Klantnummer ontvangt u van de havenmeester
**)aankruisen de toepassing

Aanvraagformulier ontheffing eenrichtingsverkeer Nieuweweg
Vanaf Zandpad tot aan de Jachthaven Ruimzicht

Om in aanmerking te komen van een ontheffing dient de aanvrager aan te tonen in het bezit te zijn
van een auto. Bij de toelichting op de aanvraag moet worden aangegeven waarom u denkt in
aanmerking te komen voor een ontheffing.
Bij de beoordeling van de aanvraag toetsen wij aan de ‘’Beleidsregel voor ontheffingverlening’’.
Voorwaarden
De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarden
a. de ontheffing geeft geen recht op voorrang, terwijl steeds de uiterste voorzichtigheid dient te
worden betracht;
b. voor eventuele schade is de veroorzaker aansprakelijk;
c.. eventuele bevelen en/of aanwijzingen van gemeentelijke handhaver, brandweer en politie dienen
stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
d. de ontheffing dient op eerste vordering van daartoe bevoegde opsporingsambtenaren behoorlijk ter
inzage te worden afgegeven;
e. een ontheffing kan worden ingetrokken in geval van misbruik ervan, in geval de voorwaarden niet
worden nageleefd of in geval van wijziging van beleid of regelgeving;
f. de ontheffing is alleen geldig voor aanvrager en mag niet overgedragen worden
g. deze ontheffing dient leesbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst te worden.
i. bij vervanging van het voertuig/kenteken dient de oude kaart afgegeven te worden aan de
havenmeester.
Leges
U bent leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag, ongeacht of de ontheffing
zal worden verleend.

