
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Plaatsen van een puincontainer
Meldingsformulier ex artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening
Ondergetekende,
doet op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de 
gemeente Leudal een melding voor het plaatsen van een container op de openbare weg of
een weggedeelte.
Periode plaatsing (max. 14 dagen):
Nauwkeurige omschrijving locatie,
o.a. adres van plaatsing
(eventueel situatieschets bijvoegen):
Reden van plaatsing:
Afmetingen container (lxbxh):
Voorwaarden verbonden aan de melding:
1.         De doorgang voor het verkeer mag niet belemmerd worden en de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang
         komen;
2.         De container mag geen huishoudelijk afval, gevaarlijk afval, licht ontvlambare stoffen of kadavers bevatten;
3.         De container mag voor onbevoegden niet verrijdbaar zijn, zo nodig moet de container voorzien zijn van
         middelen die het verrijden onmogelijk maken;
4.         De container dient in goede staat van onderhoud te verkeren;
5.         De container dient buiten werktijd aan de bovenzijde minimaal met een dekzeil afgedekt te zijn, dit geldt ook
         wanneer stortwerkzaamheden langer dan een uur onderbroken worden;
6.         Het weggedeelte voor voetgangers dient vrij gehouden te worden. Indien mogelijk, dan de container plaatsen
         op een parkeervak;
7.         Containers en andere obstakels, moeten voorzien zijn van onder andere minimaal twee markeringsstrepen
         op elk zijvlak en elk kopstuk. De markering bestaat uit retroflecterend materiaal van tenminste High Intensity
         Grade, klasse 2 (overeenkomstig de NEN 3381). De markering bestaat uit een vlak van 141 mm breed en
         705 mm lang. Hierop zijn diagonale strepen (rood en wit) aangebracht;
8.         Alle bevelen en/of aanwijzing van de politie, brandweer of van een daartoe bevoegd opsporings- en/of
         controleambtenaar dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden, anders worden op kosten van de
         indiener van de melding de noodzakelijk geachte maatregelen uitgevoerd;
9.         De onmiddellijke omgeving van de container dient opgeruimd en vrij van afvalstoffen te zijn;
10.         Bij stortwerkzaamheden van puin en dergelijke van een hoger gelegen verdieping dient gebruik te worden
         gemaakt van een stortkoker. De container dient hierbij door dekzeilen en/of schotten te zijn afgeschermd
         zodat niemand meer overlast wordt aangedaan dan onvermijdelijk is;
11.         Alle schade aan werken of eigendommen van de gemeente die het gevolg zijn van het gebruik van een
         container zijn voor rekening van de indiener van deze melding. Beschadigingen dienen direct te worden 
         doorgegeven aan het team Onderhoud Openbare Ruimte van de gemeente Leudal
 
 
Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit meldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld en op de hoogte te zijn van de
aan de melding verbonden voorwaarden:
Handtekening:
Tenminste vier weken voor plaatsing van de puincontainer dient u dit meldingsformulier volledig ingevuld in te dienen
bij Gemeente Leudal, Frontoffice Vergunningen, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.
Onvolledig ingevulde meldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.
Indien blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt, wordt de melding niet geaccepteerd en wordt met u zo spoedig mogelijk
contact opgenomen door een medewerker van de gemeente.
 
U ontvangt van deze melding een bevestiging. Bovendien zal de melding worden gepubliceerd op de gemeentelijke
informatiepagina in de Streekbode.
Heeft u een emailadres ingevuld, dan ontvangt u de bevestiging per email.
  
 
Kopie aan: Afdeling Veiligheid & Handhaving, BOA
Toelichting, tekst artikel Algemene Plaatselijke Verordening
 
Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Leudal is het verboden 
de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie, als:
         a. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of 
             voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig 
             beheer en onderhoud van de weg;
         b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan de redelijke eisen
             van welstand.
 
Het bovenstaande betekent kortheidshalve dat volstaan kan worden met een melding voor het plaatsen van een 
puincontainer op de weg of een weggedeelte indien deze puincontainer geen hinder of gevaar oplevert of
ontsierend is.
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12.         De afmetingen van een puincontainer mogen maximaal 6.00 x 2..30 x 1.50 meter zijn (inwendig gemeten),
         de inhoud bedraagt maximaal 21 m3.
8.0.1291.1.339988.308172
	TextField1: 
	TextField2: 
	TextField3: 
	TextField4: 
	TextField5: 
	TextField6: 
	TextField7: 
	TextField8: 
	TextField9: 
	TextField10: 
	TextField11: 
	TextField12: 
	TextField15: 
	TextField13: 
	TextField14: 
	PrintButton1: 



