Aanvraagformulier
Ontheffing verkeersmaatregel
Gegevens aanvrager
Bedrijfsnaam:………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam en voorletter(s):…………………………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………

Gegevens van het voertuig
Soort voertuig:


Personenauto



Bestelauto



Vrachtauto



Motor



Trekker



Anders, namelijk:……………………………………………………………………………………………………….

Merk:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Type:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kenteken:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Gegevens ontheffing
Waarvoor wilt u een ontheffing aanvragen?


Spitsafsluiting Voskuilerdijk



Inrijverbod Ekris



Anders, namelijk:………………………………………………………………………………………………………

Voor hoe lang wilt u deze ontheffing aanvragen?


Vast



Tijdelijk, namelijk van………………………………….tot........................................(data)

Waarom vraagt u deze ontheffing aan?
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
U kunt het ingevulde formulier opsturen naar de gemeente Woudenberg, postbus 16,
3930 EA, Woudenberg of mailen naar info@woudenberg.nl.
Datum:

Handtekening:
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Voorwaarden voor een ontheffing inrijverbod Ekris

1. Een aanvrager moet zijn verzoek schriftelijk aan het college van burgemeester en
wethouders kenbaar maken, met vermelding van zijn adresgegevens, soort
voertuig, merk, type, kenteken, reden van aanvraag en benodigde
geldigheidsduur van de ontheffing.
2. Een aanvrager moet kunnen aantonen dat hij de ontheffing nodig heeft door het
opsturen van:


Een kopie van kentekenbewijs deel II indien hij voldoet aan punt 3a.



Een kopie van een opdrachtbevestiging of afspraak indien hij voldoet aan
3b.

3. De volgende aanvragers komen in aanmerking voor een ontheffing:
a. Aanvragers die wonen aan de Ekris.
b. Aanvragers die een perceel liggend aan de Ekris als reisdoel hebben.
c. Artsen en hulpdiensten.
4. Een aanvrager die niet in een onder punt drie genoemde categorie valt, komt niet
in aanmerking voor een ontheffing, tenzij hij kan aantonen dat hij:
a. Noodzakelijkerwijs gebruik maakt van de afgesloten weg.
b. Niet valt onder het begrip sluipverkeer, een autobestuurder die een route door
zijstraten of –wegen aanhoudt ter vermijding van drukte of opstoppingen op
de hoofdroute.
5. Indien op de ontheffing voertuiggegevens zijn weergegeven, dan is de ontheffing
voertuiggebonden en niet persoonsgebonden.
6. De ontheffing is geldig tot de datum die op de ontheffing is vermeld of zolang de
maatregel is ingesteld of zolang het voertuig is geregistreerd op het adres als ten
tijde van de aanvraag.
7. Onder aanvrager(s) en hij wordt tevens verstaan aanvraagster(s) en zij.
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Voorwaarden voor een ontheffing van de spitsafsluiting
Voskuilerdijk
1. Een aanvrager moet zijn verzoek schriftelijk aan het college van burgemeester en
wethouders kenbaar maken, met vermelding van zijn adresgegevens, soort
voertuig, merk, type, kenteken, reden van aanvraag en benodigde
geldigheidsduur van de ontheffing.
2. Een aanvrager moet kunnen aantonen dat hij de ontheffing nodig heeft door het
opsturen van:
a. Een kopie van kentekenbewijs deel II indien hij voldoet aan punt 3a.
b. Een kopie van een opdrachtbevestiging of afspraak indien hij voldoet aan 3b.
3. De volgende aanvragers komen in aanmerking voor een ontheffing:
a. Aanvragers die wonen binnen het gebied dat begrenst is door de
Moorsterbeek, Burgstederweg, N802, N224 en het Valleikanaal evenals
aanvragers aan de Leusbroekerweg en de Lange Steeg.
b. Aanvragers van buiten het onder a omschreven gebied die tijdens spitstijden
een perceel in het onder a omschreven gebied als reisdoel hebben.
c. Artsen en hulpdiensten.
4. Een aanvrager die niet in een onder punt drie genoemde categorie valt, komt niet
in aanmerking voor een ontheffing, tenzij hij kan aantonen dat hij:
c. Noodzakelijkerwijs gebruik maakt van de afgesloten weg.
d. Niet valt onder het begrip sluipverkeer, een autobestuurder die een route door
zijstraten of –wegen aanhoudt ter vermijding van drukte of opstoppingen op
de hoofdroute.
5. Indien op de ontheffing voertuiggegevens zijn weergegeven, dan is de ontheffing
voertuiggebonden en niet persoonsgebonden.
6. De ontheffing is geldig tot de datum die op de ontheffing is vermeld of zolang de
maatregel is ingesteld of zolang het voertuig is geregistreerd op het adres als ten
tijde van de aanvraag.
7. Onder aanvrager(s) en hij wordt tevens verstaan aanvraagster(s) en zij.
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