
 

 

 

 
 

 
 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
In te vullen door de gemeente: 

antwoord per  □ e-mail  □ fax  □ brief  datum: ………………….. 
 

 
U dient dit formulier minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan het plaatsen van het 

voorwerp in te dienen bij de gemeente. Doet u dat echter later, d.w.z. tussen het moment 
van plaatsen en 10 werkdagen ervoor, dan kunt u niet met een melding volstaan maar 
hebt u een omgevingsvergunning nodig. Daarvoor dient u een aanvraagformulier voor 

zo’n omgevingsvergunning in te dienen in plaats van deze melding. 

 
MELDINGSFORMULIER 

In verband met het plaatsen van voorwerp(en) op of boven de weg in de gemeente Weert. 
Artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening 

 
Na invulling en ondertekening toezenden aan of inleveren bij: 
 
Gemeente Weert 
Afdeling Inrichting en Gebruik Openbare ruimte 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 
E-mail: m.steen@weert.nl 
 
Na ontvangst krijgt u binnen 10 werkdagen bericht of de melding akkoord is. Indien u binnen deze 10 
werkdagen geen bericht ontvangt, is de melding akkoord bevonden en is geen omgevingsvergunning 
nodig.  
 
Een omgevingsvergunning is nodig indien u uiterlijk op de 10de werkdag na ontvangst een bericht 
ontvangen heeft dat de melding niet akkoord bevonden is.  
 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Gemeente Weert, afd. Inrichting en Beheer 
Openbare Ruimte, tel. 0495 – 575637, op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.  
 
 

1. GEGEVENS AANVRAGER 
 
Naam bedrijf: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam aanvrager: dhr./mevr.* ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Burgerservice nummer:.…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………................................................... 
 
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Faxnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Tevens factuuradres, ga door met punt 3. voorwerp (aankruisen indien van toepassing) 
 
 
 
 
 



 
 

2. FACTUURADRES 
 
Naam bedrijf: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam aanvrager: dhr./ mevr.* ……..…………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Faxnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. VOORWERP 
 
3.1 Welk voorwerp betreft het? 

□ Puincontainer 
□ Zeecontainer  
□ Kraan 
□ Lift/Pannenlift 
□ Hoogwerker 
□ Steiger 
□ Schutting 
□ Biobox 
□ Bouw- of schaftkeet 
□ Betonpomp 
□ Bouwmaterialen 
□ Anders, nl.: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.2 Lengte voorwerp: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.3 Breedte voorwerp: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.4 Hoogte voorwerp: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.5 Leverancier: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.6 Kenteken (indien van toepassing): ………………………………………………………………………………... 
 
3.7 Aantal: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. MELDINGSCRITERIA 
 
4.1 Uit te voeren activiteit: ……………………………………………………………..................................... 
 

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



 
 

 
4.2 Blijft het voorwerp langer dan 5 dagen op of boven de weg aanwezig? 

□ Ja 
□ Nee 
Startdatum activiteit: ………………………………………………………………….................................. 
 
Einddatum activiteit: …………………………………………………………………................................... 

 
4.3 Wordt het voorwerp geplaatst op een plek op de singels in de binnenstad van Weert of binnen 

deze singels of op de Stationsstraat, Maaspoort of Driesveldlaan? 
 Ja 
 Nee 

 
4.4 Komt het voorwerp direct voor uw eigen perceel te staan? 

□ Ja 
□ Nee 

 
4.5 Komt het voorwerp op een plek waarop betaald parkeren of vergunningparkeren geldt? 

□ Ja 
□ Nee 

 
5. GEGEVENS LOCATIE 
 
Straatnaam en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode en plaatsnaam: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.1 Op of boven welk gedeelte van de weg wordt het voorwerp geplaatst? 

 Rijbaan 
 Trottoir 
 Fietspad 
 Berm 
 Parkeerplaats 
 Anders, nl.: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
6. OPMERKINGEN 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 
 

Uit: Algemene Plaatselijke Verordening 
 
Hoofdstuk 2 Openbare orde 
Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg 
 
Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de 
publieke functie van de weg 
1. Het is verboden om zonder vergunning van het college de weg of een gedeelte van de 

weg te gebruiken voor het plaatsen of aanbrengen van voorwerpen op of boven de weg: 
a. als dat niet minimaal 10 werkdagen van te voren is gemeld middels een door het 

college vastgesteld formulier of 
b. wanneer dat wel minimaal 10 werkdagen van te voren is gemeld middels een door het 

college vastgesteld formulier en uiterlijk op de 10e werkdag na de melding een 
tegenbericht is ontvangen dat de melding niet akkoord bevonden is. 

2. Is op de 10e werkdag na de melding geen tegenbericht ontvangen dan is de melding 
van rechtswege akkoord bevonden en dan is geen vergunning nodig. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 is een vergunning in elk geval nodig in een of meer 
van de volgende situaties: 
a. Het voorwerp komt op een plek op de singels in de binnenstad van Weert of binnen 

die singels, op de Stationstraat, de Maaspoort of de Driesveldlaan. 
b. Het voorwerp zal langer dan 5 dagen op of boven de weg aanwezig zijn. 
c. Het voorwerp komt op een plek, waarop betaald parkeren of vergunningparkeren 

geldt. 
d. Het voorwerp komt niet direct voor of naast het eigen perceel van aanvrager te staan 

maar voor of naast het perceel van een ander. 
4. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid 

bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2. eerste 
lid, onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de in het eerste lid genoemde vergunning  
onder meer ook worden geweigerd én de melding is in elk geval, ook zonder het 
tegenbericht als bedoeld in lid 1 onder b, niet akkoord bevonden: 
a. indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg; 
b. indien het beoogde gebruik gevaar oplevert voor het doelmatig en veilig gebruik van 

de weg; 
c. indien het beoogde gebruik een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer 

en onderhoud van de weg; 
6. Het verbod in het eerste lid geldt niet: 

a. voor evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1; 
b. voor terrassen als bedoeld in artikel 2.3.1.2 onder d; 
c. voor standplaatsen als bedoeld in de gemeentelijke Standplaatsenverordening; 

voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer 
rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet of het Provinciaal  
wegenreglement. 
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