
 

 
 

AANVRAAG PLAATSEN VOORWERPEN OP OF AAN DE WEG 
A.p.v. Uithoorn 2020 (art. 2:10) 

Voor het plaatsen van o.a. zee-, afval-, opslagcontainers, schaftwagens, keten, eco-toilet, 
overige bouwmaterialen (incl. puin) en het gebruik van gemeentegrond. 

 
Aan: 
Gemeente Uithoorn,  
Postbus 8,  
1420 AA  UITHOORN  

 
DE AANVRAAG DIENT MINIMAAL 4 WEKEN VOOR PLAATSING  

INGEDIEND TE WORDEN! 

1.  Naam aanvrager/opdrachtgever: 

Naam: ______________________________________  

Organisatie:___________________________________ 

Adres: ______________________________________  

Postcode en woonplaats ________________________  

Tel. privé:: __________________________  

Tel. werk: __________________________  

E-mail:_____________________________ 

KvK nummer ________________________  

2.  Naam uitvoerder (aannemer, projectontwikkelaar): 

Naam: ______________________________________  

Adres: ______________________________________  

Postcode en Woonplaats: _______________________  

Telefoon : __________________________  

Opmerkingen _______________________  

 __________________________________  

 

3. Verzoekt vergunning tot het plaatsen van of in gebruik nemen van gemeentegrond  

aankruisen wat van toepassing is 

                                          aantal: 

❑ afvalcontainer  ____________  

❑ zeecontainer           ____________  

❑ opslagcontainer  ____________  

❑ schaftkeet  ____________  

❑ eco-toilet  ____________  

❑ bouwmateriaal / puin ____________  m2 

❑ ingebruiknemen grond _________ m2 

❑ anders nl.:  ____________  

❑ kraanwagen (zie 3a) 

afmetingen  ( LxB) 

________m X_______m 

________m X_______m 

________m X_______m 

________m X_______m 

________m X_______m 

________m X_______m 

________m X_______m 

________m X_______m 

datum plaatsing: (zie punt 5a) 

  _________________________  

  _________________________  

  _________________________  

  _________________________  

  _________________________  

  _________________________  

  _________________________  

  _________________________  

  

Met welk doel wordt het materiaal geplaatst (bijv. verbouwing, opslag etc.)  
 _______________________________________________________________________________  

3a Bij het gebruik van een KRAANWAGEN dient u TIJDIG, melding hiervan te doen bij de 
gemeente. De aanvraag voor het gebruik wordt apart beoordeeld op basis van regelgeving uit de 
Wegenverkeerswet en de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn. U kunt met het team Dagelijks 
Onderhoud Duo+ contact opnemen over het gebruik van een kraanwagen tel. (0297) – 513 111. 

 



 

 
 
4.  gewenste locatie voor plaatsing: 
- situatietekening bijvoegen 
- aantal tekeningen …………… 

 

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________   

 
5.  datum / periode van plaatsing:  
5a  Indien het materiaal niet te gelijk geplaatst 
wordt (andere tijdsperiode), dan datum apart 
aangeven bij punt 3., 3e kolom.  

 
van ________________ t/m __________________  

of: 
van week: __________ t/m week ______________  
(verwachte einddatum: ____________________ ) 
 

 
Handtekening: _________________________________  Datum: ______________________________  
 
NB: 
Het hierboven opgegeven materiaal mag niet eerder worden geplaatst dan nadat de 
aanvrager in het bezit is van de benodigde vergunning of toestemming van de gemeente 
uithoorn. 
 


