formulier
Meldingsformulier Maken, veranderen van een uitweg
Aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur
Postbus 10.100
4870 GA ETTEN-LEUR
Deze melding, compleet met bijlagen, dient in enkelvoud te worden ingediend.

Het formulier kunt u afgeven aan de receptiebalie van het Stadskantoor, uiteraard kan deze ook per
post of per e-mail (apv@etten-leur.nl) worden verstuurd.

1.

Gegevens melder
Naam en voorletters: ...........................................................................................................................................
Adres (straat + huisnummer): ..............................................................................................................................
Postcode en Woonplaats: ...................................................................................................................................
Telefoonnummer: .................................................................................................................................................
Mobiel telefoonnummer: ......................................................................................................................................
E-mailadres: ........................................................................................................................................................

2.

Factuuradres
Naam en voorletters: ...........................................................................................................................................
Adres (straat + huisnummer): ..............................................................................................................................
Postcode en Woonplaats: ...................................................................................................................................
Telefoonnummer: .................................................................................................................................................
Mobiel telefoonnummer: ......................................................................................................................................
E-mailadres: ........................................................................................................................................................

3.

Locatie van de uitweg
Vanaf het perceel:…………………………………………………………………………………………in Etten-Leur
(Straat en huisnummer)
Kadastrale aanduiding: Sectie:…………………..Nummer: .................................................................................
Op welke straat komt de uitweg uit:……………………………………………………………………………………..

4.

Maken of veranderen van een uitweg
O Maken van een uitweg naar de weg……………………………………………………………………….............
O Maken van een tweede uitweg naar de weg………………………………………………………………………...
O Veranderen van een bestaande uitweg naar de weg……………………………………………………..............
(Aankruisen wat van toepassing is)
Versie 20-02-2017

Doel van de gewenste uitweg:…………………………………………………………………………………………..
Let op: De regels in bestemmingsplannen staan parkeren van een voertuig in de voortuin niet toe.

5.

Obstakels
Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de uitweg belemmeren:
O Ja
O Nee
(Aankruisen wat van toepassing is)
Zo ja, welke obstakel(s) is/zijn aanwezig: ............................................................................................................

6.

..............................................................................................................................................................................
Verplichte bijlagen
..............................................................................................................................................................................
- Kadastrale situatietekening van de gewenste uitweg (maximaal schaal 1:500), waaruit blijkt:
* de oriëntatie van de gewenste uitweg van/naar het perceel;
* de oriëntatie van de gewenste uitweg ten opzichte van wegen en belemmeringen;
* de maatvoering van de gewenste uitweg;
* de afstand van de gewenste uitweg ten opzichte van aanwezige bebouwing en de perceelsgrenzen.
- Straatbeeldfoto van de bestaande situatie.
- Toestemming van het Waterschap en/of de provincie (zie punt 7.).

7.

Overige toestemmingen
Als de gewenste uitweg kruist met een watergang, is toestemming van het Waterschap vereist. Als de
gewenste uitweg uit komt op een provinciale weg, is toestemming van de provincie vereist. Deze aanvragen
lopen via de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14076. Pas na toestemming van het
Waterschap en/of de provincie kunt u de melding doen.

8.

Kosten
Het is niet toegestaan de uitweg zelf aan te leggen. De uitweg wordt altijd door de gemeente aangelegd. De
aanlegkosten komen voor uw rekening. Het realiseren van de uitweg gebeurt nadat u de gemeente opdracht
heeft gegeven voor de aanleg en nadat u de aanlegkosten heeft betaald. Hiervoor ontvangt u apart een
formulier en een factuur.

9.

Ondertekening
Plaats:……………………………………………………Datum:………………………………………………………
Handtekening:……………………………………………………………………………………………………………..
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