Meldingsformulier voor een uitweg.
Melder,
(Bedrijfs)naam: ………………………………………….……… Voornaam(letters): ……...……………
Straat: ……………………………………………………….…….……….. Huisnummer: …………….
Postcode: ……………..……...

Woonplaats: …………..………….…………………………………….

Contactpersoon(indien bedrijf): ………………………...…………….………Tel.: ……….……..….…….

Betreft:

aanleg nieuwe uitweg*

aanleg van een 2e uitweg*

wijzigen bestaande uitweg*

voor perceel: (alleen in te vullen indien dit anders is dan het hierboven reeds genoemde adres)
Straat: …………………………………………….…………………………. .Huisnummer: …….………
Kadastraal perceel: gemeente ……………………….……………. Sectie: …….….. Nr. …...…..…..
Postcode: ……..……………… Plaats: ……………..…………………………………...………………
Uitweg is nodig voor:

personenauto*
lichte vrachtauto*
zware vrachtauto*
gewenste breedte van de uitweg (normaal 3 meter vlak): ……….m.

Een situatieschets (A4-formaat) moet door de melder worden bijgevoegd (of op achterzijde van dit
formulier worden aangegeven).
D.d. …………………………………….

……………………………………………
(handtekening melder)

(na invullen en aankruisen van dit deel, formulier verzenden aan de gemeente Maasgouw)

(door de gemeente in te vullen !)

Kostenraming van uit te voeren werken:
(volgens de aan ommezijde geraamde kosten bedragen de aanlegkosten voor de uitweg:)
Totaal geraamde kosten:

€ ……….., …

(volgens de gemeentelijke tarievenverordening worden de werkelijke kosten in rekening gebracht).

Prijsopgave / besluit verzonden d.d.:

..............................

paraaf: .......................
(medewerker)

Melder is bereid de werkelijke kosten (de geraamde kosten met verrekening van meer- dan
wel minderwerk) te betalen en geeft de gemeente hierbij opdracht de uitweg aan te leggen.
D.d. ...................................................

……………………………………………
(handtekening melder)

April 2010

Situtatieschets voor uitweg:

(door de gemeente in te vullen !)

D.d. ……………………………………

Paraaf: ………………..

publicatie melding d.d.: ………………..
zienswijze(n): …………………………………………...
bruikbaarheid van de weg niet in het geding (o.a. parkeermogelijkheden)
het veilig en doelmatig gebruik van de weg blijft gewaarborgd (o.a. openbare verlichting)
het uiterlijk aanzien van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast (o.a. niet in de voortuin)
groenvoorzieningen worden niet/wel* onevenredig aangetast
groenvoorzieningen zijn in de directe omgeving wel/niet* te compenseren
melding akkoord / niet akkoord*
breedte uitweg (vlak): ……………… m..
constructie van de uitweg: (indien noodzakelijk omschrijven)
..……………………………………………………………………..............................................................
..............................................................................................................................…………………...…
kosten specificatie:

kosten aannemer / personeel

€ ……….., … (raming)

(materialen, werkzaamheden)
kosten aanpassen omgeving

€ ……….., …

(lichtmast, boom, beplantingen, e.d.)

April 2010

kosten toezicht / voorbereiding

€ ……….., …

kosten leges (vergunning)

€ ……….., …

Totaal geraamde kosten:

€ ……….., …

