
 
 
AANVRAAGFORMULIER 
Objectvergunning 
 

 

1.  Gegevens aanvrager 

Contactpersoon: dhr. / mevr. 

Rol (bijv.: eigenaar):  

Straat / nummer:   

Postcode / plaats:    

Telefoon / telefax:    

E-mailadres:                @  

Indien u het verzoek namens een rechtspersoon doet, hieronder s.v.p. de gewenste tenaamstelling voor de beschikking invullen. 

Volledige naam:  

KvK-nummer:  

2.  Omschrijving object(en) 

      Reclame-, verwijs- of aankondigingsbord(en)  

      Reclame-object (s.v.p. foto’s van het object bijvoegen) 

      Uitstalling bij winkel/bedrijf → LET OP: gebruik een ander formulier, namelijk: Aanvraagformulier uitstallingsvergunning 

      Gestempeld voertuig (bijv. hijskraan, verhuislift) 

      Ongestempeld voertuig (bijv. verhuiswagen) op trottoir, in plantsoen of dergelijke 

      Ongestempeld voertuig (bijv. verhuiswagen) op de rijbaan of op parkeerplaats → LET OP: u heeft geen objectvergunning nodig, 

            maar mogelijk moet u wel een aanvraag doen voor een Tijdelijke Verkeers-Maatregel (o.a. voor wegafsluiting) 

      Drang- of bouwhekken 

      Bouwkeet, steiger, verplaatsbaar toilet, keetwagen → LET OP: als deze objecten worden geplaatst als tijdelijke hulpconstructies  

            bij werkzaamheden waarvoor een Omgevingsvergunning (bouwvergunning) is verleend, dan is geen objectvergunning nodig. 

      Puinbak, (zee-) container → LET OP: bij plaatsing gedurende maximaal 14 dagen is geen vergunning nodig mits wordt voldaan  

             de standaardvoorschriften uit het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021. Bij plaatsing voor meer dan 14 dagen 

             is een Omgevingsvergunning vereist. Zie gemeentelijke website, zoekterm: “Puinbak of container neerzettten” 

      Overig, namelijk:  

3.  Reden van de aanvraag 

Doel van de 
plaatsing: 

 

 

 

4.  Geplande periode van plaatsing object(en) 

LET OP: als het de bedoeling is om een object langer dan 31 dagen neer te zetten is er waarschijnlijk een Omgevingsvergunning voor 
het bouwen nodig. Er kan dan niet worden volstaan met een objectvergunning. 

Startdatum / tijd:  Einddatum / tijd:  

Eventuele nadere 
omschrijving: 

 

 



5.  Gewenste locatie object(en) 

Straat / nummer:  

Situatie:   Situatieschets is bijgevoegd (verplicht!) 

Eventuele nadere 
omschrijving: 

 

 

6.  Delen van het publiek terrein die worden ingenomen 

 Rijbaan  Trottoir  Fietspad  Plein   Winkel- / woonerf 

 Vrij parkeren  Betaald parkeren  Parkeerschijfzone  Plantsoen  Berm  

 Overig, namelijk:  

7.  Afmetingen / aantallen 

Oppervlakte van het te plaatsen object: m2 

Aantal parkeerplaatsen dat wordt ingenomen: pp 

8.  Gegevens t.a.v. de doorstroming van het verkeer 

Moet de weg volgens u worden afgezet?  Ja, in één richting  Ja, beide richtingen  Nee 

Is er een omleiding noodzakelijk?  Ja   Nee 

Kunnen hulpdiensten passeren? (Minimale doorgang van 3,5 m breedte nodig.)  Ja   Nee 

Heeft de afsluiting of omleiding gevolgen voor busdiensten?  Ja   Nee 

Gaat u gecertificeerde verkeersregelaars inzetten? Zo ja: aantal verkeersregelaars:  

9.  Aanpassingen aan gemeentelijke eigendommen (opbreken, verplaatsingen etc.) 

Dienen er aanpassingen aan gemeentelijke eigendommen te worden verricht?   Ja   Nee 

Zo ja, welke zaken zijn 
daarbij betrokken? 

 Bestrating  Verkeersborden  Verkeerspalen 

 Openbare verlichting  Bomen  Overige 

Motivering: 
 

 

10.  Vooroverleg 

Is er vooroverleg geweest met gemeentelijke diensten en/of politie?  Ja    Nee 

Zo ja, met welke contactpersoon of -personen?  

 

11. Ondertekening door de aanvrager 
 

Ondergetekende heeft de gevraagde gegevens naar waarheid ingevuld en verzoekt om vergunning voor het plaatsen van de beschreven 
objecten: 

Plaats:  

Handtekening:   

Datum:  

 
  



Informatie: 
 
 Wanneer u het verzoek doet namens een rechtspersoon (bedrijf, organisatie, stichting, vereniging etc.)  

moet u er rekening mee houden dat u verzocht kan worden aan te tonen dat u bevoegd bent de aan-
vraag te doen. Bij de tenaamstelling s.v.p. de exacte en volledige naam van de rechtspersoon invullen. 

 U moet een situatietekening bij de aanvraag voegen waarop de locatie van het te plaatsen object 
duidelijk staat aangegeven. 

 Voor sommige objecten (bijv. bouwprojectborden, plaatsen van containers langer dan 14 dagen) kan 
het noodzakelijk zijn dat (tevens) een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Informatie daarover 
kan worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst West-Holland. 

 Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht. Voor het 
in gebruik hebben van gemeentegrond en/of derving van parkeerinkomsten kan een precarioheffing 
worden opgelegd. 

 Nadere informatie over de afhandeling van uw aanvraag kunt u inwinnen bij het team VTH, tel. 071-
3660000 of via het e-mailadres gemeente@noordwijk.nl.  
 

Het volledig ingevulde formulier en eventuele bijbehorende stukken kunt u inleveren bij de balie in het ge-
meentehuis, mailen naar gemeente@noordwijk.nl of sturen naar: 
 
Gemeente Noordwijk 
t.a.v. Team VTH  
Postbus 298 
2200 AG  Noordwijk 
 


