Aanvraagformulier tijdelijke verkeersmaatregelen openbare weg (art. 34 BABW)
Gegevens aanvrager
Naam
Contactpersoon
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
E-mailadres
Telefoon noodgeval

Gegevens locatie
Waar

(straat/huisnummer/woonplaats)

Wanneer

t/m

(dag/maand/jaar)

Tijd, doorlopend/dagelijks van

uur tot

uur (tijd)

Welk weggedeelte

(trottoir/fietspad/rijbaan/anders)

Soort werkzaamheden

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de voorwaarden en procedure voor het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen
zoals vermeld op onze website. Wij verzoeken u om dit formulier ondertekend naar de gemeente te sturen op het adres:
Postbus 101, 8500 AC Joure of digitaal via: info@defryskemarren.nl.

Plaats
Naam

Handtekening

Datum

Toelichting en voorwaarden voor het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen openbare weg (art. 34 BABW)
Aanvraag voor tijdelijke verkeersmaatregelen openbare weg
De gemeente De Fryske Marren heeft in totaal meer dan 800 kilometer aan openbare wegen in beheer. Als wegbeheerder heeft de
gemeente een zorgplicht voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Daarbij hoort een veilige procedure voor het afsluiten
van de openbare weg.

Voorwaarden
Aan de toestemming voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen zijn voorwaarden verbonden. U vindt deze hieronder.
1 Uw stremming (wegafzettingsborden, enzovoort) moet voldoen aan de richtlijnen van het CROW, Werken in uitvoering 96b.
2 De stremming moet uitgevoerd worden volgens de richtlijnen van het CROW, Werken in uitvoering 96b, en eventuele aanvullende
afspraken zoals die met de wegbeheerder zijn of worden gemaakt.
3 Het plaatsen van voorwerpen, materieel of voertuigen op putten, afsluiters en brandkranen is verboden.
4 Het plaatsen van een bedrijfsvoertuig met kenteken en voorzien van bedrijfslogo is binnen het afgezette werkgebied toegestaan,
wanneer dit voertuig een actief onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden, niet onbeheerd wordt achtergelaten en zich niet op
de obstakelvrije route bevindt. Alle andere voertuigen worden verzocht een reguliere parkeerplaats te zoeken.
5 De openbare ruimte rondom het door u ingenomen werkgebied moet er gedurende het gebruik verzorgd uit blijven zien.
6 Overige instructies of aanwijzingen door weg- en/of wijkbeheerder, brandweer of politie van de gemeente De Fryske Marren
moeten in het belang van de (verkeers)veiligheid en/of de kwaliteit van de openbare ruimte direct en stipt worden opgevolgd.
Eventuele kosten die hieruit voortkomen, behoren tot het risico van ondernemen en komen voor uw rekening.
7 U dient de toestemmingsbrief op locatie te kunnen tonen aan een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar en/of wegbeheerder
dan wel wijkbeheerder van de gemeente De Fryske Marren.
8 De toestemming is niet verleend wanneer genoemde voorwaarden, instructies of aanwijzingen niet worden nagekomen.
Dit betekent dat dit stilleggen van de werkzaamheden en/of het verwijderen van het materieel tot gevolg kan hebben.
De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening.
9 Schade aan gemeente-eigendommen of aan eigendommen van derden, veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik,
zullen op u worden verhaald.
10Uiterlijk op de in de toestemmingsbrief genoemde datum moet(en) het/de object(en) verwijderd zijn en moet het terrein in de
oorspronkelijke staat zijn achtergelaten.

Procedure
Uw aanvraag wordt behandeld door de afdeling ruimtelijk beheer. Een beslissing op uw aanvraag wordt minimaal twee weken na ontvangst van het aanvraagformulier genomen. De afdeling ruimtelijk beheer bekijkt of er een verkeersbesluit nodig is. Indien dit het
geval is kan de toestemming niet binnen acht weken worden gegeven en kan bezwaar worden ingediend. De behandelend ambtenaar
deelt dit aan de aanvrager mee en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de toestemming wel tegemoet kan worden gezien
bij geen bezwaar.

U kunt gebruikmaken van het 'aanvraagformulier tijdelijke verkeersmaatregelen openbare weg' voor het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen. Het aanvraagformulier kunt u sturen naar: Postbus 101, 8500 AC Joure of digitaal via: info@defryskemarren.nl.
Voor meer informatie over het aanvragen van tijdelijke verkeersmaatregelen openbare weg kunt u contact opnemen
met de ruimtelijk beheer, via telefoonnummer 14 05 14 of per e-mail: info@defryskemarren.nl.

