Aanvraag toestemming ingebruikname openbare grond
Algemeen

Wanneer u geen of onvoldoende ruimte heeft op eigen terrein, is het onder voorwaarden* mogelijk om tijdelijk openbare gemeentegrond te gebruiken. Een aanvraag moet tenminste 3 weken voor de gewenste aanvang van het gebruik van de grond in met dit
formulier te worden in gediend. Voor tijdelijk gebruik geldt een maximale termijn van 6 maanden. Aan het in behandeling nemen van
deze aanvraag en voor het tijdelijk gebruik van openbare gemeentegrond zijn geen kosten verbonden. U kunt deze aanvraag richten
aan: Gemeente De Fryske Marren, t.a.v. cluster omgeving, Postbus 101, 8500 AC Joure of mailen naar info@defryskemarren.nl

Gegevens aanvrager
Naam

m/v

Straat
Postcode

Plaats

Telefoon

Mobiel

E-mailadres

Naam contactpersoon

m/v

Gebruik voor plaatsen van

O Bouwkeet
O Bouwbord in de onmiddellijke nabijheid van de bouwlocatie**
O Bouw/Tuinmaterialen, te weten:
O Dichte zeecontainer, afmeting:
O Afvalcontainer, afmeting:
O Anders te weten:
O Tijdelijke rioolaansluiting gewenst
O nee

(l x b x h)
(l x b x h)

O ja

Doel van het gebruik
Voor project:
Wegafsluiting nodig?

O nee

O ja Voeg het aanvraagformulier tijdelijke verkeersmaatregelen bij.

Gebruikstermijn (maximaal 6 maanden)
Periode van

tot en met

Gegevens m.b.t. de locatie met situatieschets/plattegrond (zie tweede blad)
Locatie

Totale oppervlakte gebruik

Opmerkingen

Ondertekening
Aanvrager (handtekening)

Datum

Naam
* De voorwaarden zijn aan de ommezijde vermeld!
**Bouwbord niet in de onmiddellijke nabijheid van de bouwlocatie aanvragen via www.omgevingsloket.nl

m2

Voorwaarden

Met het, na toestemming, in gebruik nemen van de overeengekomen locatie gaat u accoord met de onderstaande voorwaarden.
Indien u aan deze voorwaarden niet voldoet, dan kunnen wij overgaan tot het verwijderen of het laten verwijderen van het geplaatste
object of de geplaatste objecten. De verwijderingskosten zullen wij u in rekening brengen.
1 De toegankelijkheid en inrichting van de openbare ruimte mag niet belemmerd worden. Door het tijdelijk gebruik mag geen
gevaar of hinder ontstaan, zoals bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers.
2 De verkeersveiligheid van de openbare weg moet gewaarborgd zijn. Bij onvoldoende verlichting moet reflexie worden
aangebracht op de hoeken van het object aan de kant van de openbare weg.
3 De openbare ruimte moet er verzorgd uit zien en blijven zien.
4 Eventuele instructies van de wijkbeheerders moeten direct worden opgevolgd.
5 Bij ontruiming moet de openbare ruimte in oude staat worden teruggebracht.
6 Schade aan gemeentelijke eigendommen of aan eigendommen van derden veroorzaakt door of tengevolge van het gebruik zullen
op de aanvrager worden verhaald.
7 Overschrijding van de aangevraagde gebruikstermijn is niet toegestaan.
Teken hieronder de Situatieschets:

