
Meldingsformulier container

Meldingsformulier  container
B1159 Inname openbare grond 

Als bedoeld in artikel 8.1.1. van de Verordening Fysieke Leefomgeving voor Rijswijk

1. Melder

Naam melder  ...................................................................................................................................
Naam bedrijf  ...................................................................................................................................
Adres  ...................................................................................................................................
Postcode + woonplaats  ...................................................................................................................................
Correspondentieadres  ...................................................................................................................................
Telefoonnummer   ...................................................................................................................................
E-mailadres  ...................................................................................................................................
Inschrijfnummer KvK  ...................................................................................................................................
Burgerservicenummer (voor particuliere aanvrager)  .........................................................................................................

Uitvoerder:
Naam:  ...................................................................................................................................
Telefoonnummer  ...................................................................................................................................

2. Voorwaarden voor een melding container Waarvoor wordt de ontheffing aangevraagd?
• De container wordt niet langer dan 31 dagen op de openbare grond geplaatst.
• Op ieder zijvlak en op het kopstuk moet aan de buitenzijde een duidelijk zichtbare markering aanwezig zijn.
• De markeringen moeten vast, dat wil zeggen niet verwijderbaar, zijn bevestigd.
• De markeringen dienen uit retro-reflecterend materiaal te bestaan, in de kleuren rood of rood wit.
• De eventueel in de nabijheid van de container aanwezige brandkraan/-put moeten vrij toegankelijk zijn voor de

brandweer.
• Er moet rekening worden gehouden met de overzichtelijkheid van straten, voetpaden en kruisingen.
• Er mogen geen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan.
• Er moet te allen tijde voldoende ruimte te zijn voor de hulpdiensten. Inhoudende dat bij eenrichtingsverkeer, er ten

minste 3,5 meter ruimte vrij voor verkeer is en indien tweerichtingsverkeer, er ten minste 4,5 meter ruimte vrij voor
verkeer is en bij voetpaden, voetgangersgebieden en erven een 1,5 meter vrije ruimte gewaarborgd is.

Indien u niet voldoet aan een van deze voorwaarden dient u hiervoor een ontheffing inname openbare grond aan te vra-
gen. Dit zodat de aanvraag beoordeeld wordt door de hulpdiensten. De legeskosten hiervoor bedragen in 2021 € 44,15. 

Let op! Het plaatsen van onderstaande containers zijn op grond van artikel 8.1.1. lid 2 VFL Rijswijk niet toegestaan.

• Grofvuilcontainer: u kunt grofvuil laten ophalen door Avalex, zie link www.avalex.nl/milieustraten/wat-te-doen-met-
grofvuil/ voor meer informatie.

• Verhuisbox: u kunt hiervoor een opslagruimte reserveren bij een commercieel bedrijf

3. Gegevens container
3.1 Wanneer gaat u de container plaatsen?
Startdatum:  ........................................................................  Starttijd:  ................................................................................
Einddatum:  ........................................................................  Eindtijd:  ................................................................................
Let op! Indien u de container langer dan 31 dagen plaatst dient u hiervoor een ontheffing inname openbare grond aan te 
vragen. 
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Gemeente Rijswijk
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk 
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3.2 Wat voor container gaat u plaatsen?
� Puinafvalcontainer
� Bouwafvalcontainer
� Container voor de tijdelijke opslag van waren in het kader van de uitoefening van detailhandel.

Afmeting:  ........................................  x  ...........................................  = ........................m²

3.3 Op welke locatie gaat u de container plaatsen?
Straat  ...........................................................................  t.h.v. nr.  ........................................................................

4. Ondertekening
Onvolledige ingevulde formulieren zijn niet ontvankelijk.
� Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben

Datum  ...............................................................................................................................................
Plaats  ...............................................................................................................................................

Handtekening aanvrager  ...............................................................................................................................................

5. Contact
U kunt dit meldingformulier sturen naar stadhuis@rijswijk.nl. 
Ook kunt u het per post sturen naar:
Gemeente Rijswijk, 
College van burgemeester en wethouders
T.a.v.: Handhaving
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk.

Indien u vragen heeft kunt u een mail sturen naar horecaloket@rijswijk.nl  
of bellen via het telefoonnummer 14 070, op werkdagen tussen 08:30 en 16:30. 
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