Formulier ontheffing parkeerterrein grote voertuigen Heerjansdam
versie 27-02-2014

Voorwaarden
In de bijlage vindt u de voorwaarden die wij aan de ontheffing verbinden. We raden u aan om deze
voorwaarden door te lezen voordat u een aanvraag indient.
Persoonsgegevens
Naam particulier/naam bedrijf/naam contactpersoon
……………………………………………………………………………………………………………

Adres, postcode en woonplaats
……………………………………………………………………………………………………………

E-mail
……………………………………………………………………………………………………………

Kamer van koophandel registratie nummer (hieronder invullen, alleen voor ondernemers)
……………………………………………………………………………………………………………

Noodzaak
Waarom is het voor u noodzakelijk om een ontheffing te krijgen?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Voertuiggegevens
Kenteken voertuig ………………………………….
Type voertuig (inclusief lengte, breedte en hoogte) ………………………………………………..
Vervoert het voertuig gevaarlijke stoffen?

Ja

Nee

Geldigheid
Hoe lang wilt u dat de ontheffing geldig is?
……………………………………………………………………………………………………………

Voorwaarden verlenen vergunning:
-

-

-

De wethouder verkeer en vervoer heeft besloten om uitsluitend ontheffingen van
bepaling 5.8 van de APV te verlenen voor het parkeerterrein grote voertuigen in
Heerjansdam indien de aanvrager woonachtig is in Heerjansdam of indien de aanvrager
een bedrijf is wat in Heerjansdam is gevestigd.
Er wordt alleen een ontheffing afgegeven indien de aanvrager kan aantonen dat zijn
werkzaamheden zonder de ontheffing grote voertuigen niet uitgevoerd worden.
Wij verlenen ontheffing voor maximaal één jaar. Aangezien het verlenen van ontheffingen
voor dit parkeerterrein in Heerjansdam nieuw is, willen wij in verband met eventuele
ervaringen uit de praktijk over een jaar de voorwaarden tegen het licht houden. Na dit jaar
passen we eventueel de voorwaarden en kunnen wij de ontheffing opnieuw verlenen.
Op www.overheid.nl kunt u onder 'lokale wet- en regelgeving' de legesverordening vinden.
In deze legesverordening onder 1.19.7 worden de kosten genoemd van een ontheffing.

Voorwaarden gebruik:
-

De ontheffing is alleen geldig voor een voertuig van [evt. bedrijfsnaam], [naam
aanvrager].
Bij verhuizing naar een andere woonplaats dient u deze ontheffing in te leveren bij de
afdeling gemeentewinkel/vergunningverlening van de gemeente Zwijndrecht.
Deze APV ontheffing geldt uitsluitend voor het parkeerterrein aan de
Industrieweg/Nessenweg.
De ontheffing moet op eerste vordering van de politie terstond behoorlijk ter inzage
worden afgegeven.
De ontheffing moet tijdens het gebruik vanaf een afstand zichtbaar zijn voor de
politie.
Alle aanwijzingen en bevelen van de politie, gegeven in het belang van de vrijheid van
het verkeer en de veiligheid op de weg, moeten onverwijld worden opgevolgd.
Indien ten gevolge van het gebruik van de ontheffing schade ontstaat aan wegen,
goederen of andere objecten, dient de houder hiervan onmiddellijk kennis te geven aan de
beheerder c.q. eigenaar.
De houder van de ontheffing is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen
teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden tengevolge van het gebruik van de
ontheffing schade lijden.
Bij het niet nakomen van de voorwaarden van deze ontheffing vervalt de geldigheid
hiervan.

Bent u een ondernemer?
Een ondernemer moet kunnen aantonen dat het bedrijf waar het grote voertuig voor rijdt is
gevestigd in Heerjansdam. De ontheffing komt op naam van het bedrijf te staan.
Bent u particulier?
Een particuliere aanvrager moet kunnen aantonen dat hij of zij woont in Heerjansdam.
Ik ben ondernemer en mijn bedrijf is gevestigd in Heerjansdam. Ik
ben particulier en mijn woning is gevestigd in Heerjansdam.
Vragen
Voor vragen neemt u contact op met afdeling gemeentewinkel, via gemeente@zwijndrecht.nl of
tel. 14 078. Eventuele technische vragen worden doorgespeeld naar de accountmanager verkeer
en accountmanager parkeren.

Ondertekening*
Ik verklaar alles naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja, ik ben tekenbevoegd binnen mijn huishouden/bedrijf.
Een kopie van mijn identiteitsbewijs heb ik toegevoegd aan mijn aanvraag.
Naam

……………………………….

Handtekening ……………………………….
Deze aanvraag stuurt u naar de gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA
ZWIJNDRECHT, t.a.v. de afdeling Gemeentewinkel – APV vergunningen.
* Alleen de persoon die tekenbevoegd binnen zijn/haar huishouden en/of bedrijf mag een
ontheffing aanvragen. Bent u tekenbevoegd binnen uw bedrijf of huishouden?
* Op de website van de College Bescherming Persoonsgegevens vindt u meer
informatie over het beschikbaar stellen van uw identiteitsgegevens aan de gemeente.
http://www.mijnprivacy.nl/Vraag/Kopie-identiteitsbewijs

