INM

Meldingsformulier inrit

Datum:
Toelichting bij het invullen van het formulier:
Om te voorkomen dat vertraging in de behandeling van uw melding optreedt, is het belangrijk dit
formulier volledig in te vullen en samen met de gevraagde bijlagen in te dienen. Informatie over de
inritmelding vindt u in het Vergunningenloket op de website en kunt u ook verkrijgen via telefoonnummer
14 033.

Gegevens aanvrager:
Bedrijf:_______________________________________________________
Voorletters:

Naam:

Tussenvoegsel:

Burgerservicenummer: _____________________
Telefoonnummer:
Adres / Postbus:

Postcode:

Plaats:

E-mailadres:
Aanvrager:

Eigenaar O

Huurder O

Directeur O

Bewoner O

Architect O

Anders nl.

Inrit
Adres inrit:

Het betreft een melding voor:

Situatietekening gewenste inrit:

Meldingsformulier inrit (versie 2014)

Een nieuwe inrit □

Wijzigen van een inrit □

Indieningsvereisten:
•

Situatietekening (en) incl. maatvoering van de gewenste inrit;

•

Foto(’s) van de bestaande situatie.

Ter informatie:
•
•
•

•
•

Het gedeelte van de inrit dat in het openbaar gebied of op gemeentegrond ligt, wordt door of in opdracht
van de gemeente aangelegd.
U krijgt binnen 4 weken nadat uw melding is ontvangen bericht of de inrit verboden wordt of aangelegd kan
worden.
Als de gemeente instemt met de inrit krijgt u ook een opgave van de kosten voor het aanleggen van het
gedeelte van de inrit in het openbaar gebied of op gemeentegrond en het verzoek om deze aanlegkosten te
voldoen.
In sommige gebieden is voor het maken of veranderen van een inrit, een omgevingsvergunning voor de
activiteit aanleggen vereist. Wanneer dit voor deze melding van toepassing is, zult u het verzoek ontvangen
hiervoor een aanvraag te doen.

•
Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg:
 Indien daarvdoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
 Indien dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
 Indien het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
 Indien er sprake is van een inrit van een perceel dat al door een andere inrit wordt ontsloten en de
aanleg van deze tweede inrit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Kosten, betaling en geldigheid:
•
•
•

Datum:

U krijgt vooraf een prijsopgave van de aanlegkosten.
De prijsopgave is 3 maanden geldig.
Na betaling wordt de inrit binnen een redelijke termijn en in overleg aangelegd.

Plaats:

Aantal bijlagen:
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Handtekening:

De aanvraag en bijlagen moeten worden
opgestuurd naar:
Gemeente Amersfoort
Afdeling VTH / VG
Postbus 4000
3800 EA AMERSFOORT

