
Aanvraag  
ingebruikname 

gemeentegrond 
 
 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
 

 

 

Formulier Aanvraag ingebruikname gemeentegrond 

Datum aanvraag  (dd-mm-jjjj) 

Naam aanvrager   

BSN- of KvK 

nummer: 
 

Adres:  

Postcode + 

woonplaats: 
 

E-mail adres:  

Contactpersoon:  Telefoonnr. overdag:  

Adres werk-

zaamheden 
 

Ouderkerk aan de Amstel 

Duivendrecht 

Amsterdam-Duivendrecht* 
 

 Op een parkeerplaats 

 Aan de weg 

Exacte locatie van het te plaatsen object aangeven en intekenen 

op plattegrond. Deze plattegrond als bijlage bij deze aanvraag 

voegen 

Reden van plaatsing:  

Exacte periode: van tot 

 
Verzoekt ontheffing voor het plaatsen van een: 

(aankruisen wat van toepassing is)  

Afmetingen:  

 Afvalcontainer                   m x              m 

 Zeecontainer                   m x              m 

 Opslagcontainer                   m x              m 

 (Schaft)keet                    m x              m 

 Ecotoilet                   m x              m 

 Anders nl.                   m x              m 

                   m x              m 

                   m x              m 

    

Een object mag niet worden geplaatst op het trottoir of op een gehandicaptenparkeer-

plaats, tegen objecten als bomen, brandkranen, brandputten, kabelhuisjes, elektriciteits-

palen, transformatorhuisjes, elektriciteitsmasten, transformatorzuilen enzovoort.  

 

 

 

Handtekening:  …………………………………………       

 

 

Deze aanvraag dient ingediend te worden bij: 

Gemeente Ouder-Amstel 

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Duo+ 

Postbus 35 

1190 AA Ouderkerk aan de Amstel  

of per e-mail naar: gemeente@ouder-amstel.nl 

mailto:gemeente@ouder-amstel.nl


 

 

 

 

Wanneer u het object na de opgegeven periode nog wilt laten staan, dan dient u dit tijdig 

te melden bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Duo+, 

telefoonnummer (020) 496 21 21. 

 

               
 
 
Tijdelijk gebruik van de weg, anders dan overeenkomstig zijn bestemming 
 
Op deze pagina vindt u informatie over 

• Hoe kunt u een vergunning aanvragen  

• Wanneer heeft u een vergunning nodig  

• Hoe gaat het in zijn werk?  

• Hoeveel kost het?  

• Waar moet u verder op letten? 

• Wet- en regelgeving  

• Meer informatie  
 
Hoe kunt u een vergunning aanvragen  
Wilt u een vergunning aanvragen, print dan het aanvraagformulier en vul het in. Meld in dit formulier 
zo duidelijk mogelijk waar het object komt te staan. Voeg een ingetekende plattegrond bij.  
Stuur het formulier met plattegrond op naar de gemeente Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouder-
kerk aan de Amstel.  
 
Wanneer heeft u een vergunning nodig?  
Heeft u een deel van de openbare weg nodig voor het plaatsen van een container, kraan, steiger of 
andere materialen op openbaar terrein. Dan heeft u een vergunning nodig. 
 
Hoe gaat het in zijn werk?  
Als de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen en de aanvraag is volledig ingevuld (‘ontvankelijk’), 
dan wordt deze in behandeling genomen. De afhandeling duurt maximaal drie weken. Dan ontvangt u 
een besluit van de gemeente. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen bezwaar ma-
ken. 
 
Hoeveel kost het?  
Voor een vergunning voor het in gebruik nemen van gemeentegrond zijn legeskosten verschuldigd. 
(zie tarieventabel behorende bij de legesverordening). 
  
Waar moet u verder op letten?  
Onder ‘openbare weg’ worden niet alleen wegen en paden verstaan, maar ook parkeerterreinen, ber-
men, speelweiden, bosjes, voor het publiek toegankelijke portieken, trappen, galerijen, etc. Kijk voor 
uitgebreide informatie in de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel. 
 
Wet- en regelgeving  
Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel. 
 
Meer informatie  
Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met de gemeente Ouder-Amstel, telefoonnum-
mer (020) 496 21 21. U wordt dan doorverbonden met de betreffende afdeling. 
 

 


