AANVRAAGFORMULIER

Stadsbeheer

Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats

Afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving

Stadhuisplein 1
Postbus 200

Dossiernr. SBA:

Datum ontvangst:

1300 AE Almere
Telefoon 14036
www.almere.nl
info@almere.nl

1. Aanvrager

 de heer

Natuurlijk persoon

 mevrouw

Naam + Voorletters
BSN nummer
(Correspondentie) adres
Postcode

Plaats
of

Rechtspersoon (bedrijfsnaam)
Dossiernr. Kamer v Koophandel
(Correspondentie) adres
Postcode

Plaats

Contactpersoon gemachtigde

 de heer

 mevrouw

Naam + Voorletters

2. Contactgegevens met betrekking tot deze vergunningaanvraag
Contactpersoon
aanvraag/gemachtigde

 de heer

 mevrouw

Naam + Voorletters
Telefoon privé

Mobiel

Telefoon werk

Faxnummer

Email privé

Email werk
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3. Objecten tbv (ver)bouwactiviteiten
Aantal
Soort

 afvalcontainer
 zeecontainer
 keetwagen
 chemisch toilet
 hoogwerker
 reclamebord
 anders, namelijk:

Plaatst u een omheining?  ja

2

m (incl. tussenliggende ruimtes, omheining
meegerekend)

Totaal benodigde ruimte
Periode

 nee

van

t/m

Locatie
Soort ondergrond
Omschrijving
werkzaamheden

4. RVV ontheffing
In met
Indien u bij het plaatsen van de objecten of het uitvoeren van de werkzaamheden met één of
meer voertuigen in een voetgangersgebied, op een fiets- of voetpad moet rijden en/of
parkeren daar waar een verbod geldt heeft u hiervoor een RVV ontheffing nodig.
Aantal voertuigen
Kentekens voertuigen

Periode

van

t/m

Locatie
Soort ondergrond

5. Objecten tbv winkeluitstalling, reclamebord en/of speeltoestellen
Naam winkelvestiging
Adres
Postcode
Aantal

Soort
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 uitstalling
 reclamebord
 speeltoestel

Plaatst u een omheining?  ja

2

m (incl. tussenliggende ruimtes, omheining
meegerekend)

Totaal benodigde ruimte
Periode

 nee

van

t/m

Locatie
Soort ondergrond

6. Overige zaken
Soort en aantal overige zaken

7. Bijlagen
Bij deze aanvraag moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:
1. Situatietekening met de te plaatsen objecten en de afmetingen hiervan
Bij het ontbreken van deze bijlage wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

8. Ondertekening

Datum
Naam in blokletters
Handtekening aanvrager

(De ondertekenaar verklaart hiermee kennis te hebben genomen
van de toelichting bij dit formulier en tevens dit formulier naar
waarheid te hebben ingevuld)

9. Versturen van de aanvraag
Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend en of de
gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Bij niet volledig ingevulde aanvraagformulieren wordt u
alsnog verzocht informatie aan te vullen. De termijn van afhandeling wordt dan langer. Stuur het
aanvraagformulier vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere, Stadsbeheer, afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving, team Vergunningen, Postbus 200, 1300 AE ALMERE

Toelichting bij dit aanvraagformulier
Het plaatsen van objecten tbv (ver)bouwingsactiviteiten 3
Vanwege de bruikbaarheid van de openbare weg wordt een vergunning voor het plaatsen van objecten
i.v.m. (ver)bouwactiviteiten alleen toegestaan voor tijdelijke duur en vanuit strikte noodzaak. Indien de
werkzaamheden eerder zijn afgerond dan in de aanvraag is aangegeven, dienen de objecten direct van
de locatie te worden verwijderd. Bovendien dient u er rekening mee te houden, dat de objecten, indien
hiertoe gegronde aanleiding bestaat, op aangeven van de gemeente Almere tussentijds van de
aangegeven locatie dienen te worden verwijderd of naar een andere locatie dienen te worden verplaatst.
Voor het plaatsen van een reclamebord tijdens de activiteit heeft het college van burgemeester en
wethouders op 25 juni 2002 de notitie “Tijdelijke aankondigingsborden” vastgesteld. In deze notitie is
een aparte paragraaf opgenomen t.a.v. reclameborden rondom (ver)bouw' of verhuuractiviteiten.
Op basis van de hierin geformuleerde richtlijnen is het niet toegestaan het reclamebord te plaatsen op
gemeentelijke grond. Een reclamebord kan dus alleen op ‘eigen’ grond worden geplaatst, waarbij u het
volgende in acht dient te nemen:


aan het bord mag door of ten behoeve van derden geen andere reclame worden bevestigd;



de locatie van het bord mag geen verkeershinder of verkeersgevaarlijke situaties veroorzaken;



het bord mag niet het direct uitzicht van woningen belemmeren;



direct na afloop van de werkzaamheden dient het bord van de locatie te worden verwijderd.

Objecten t.b.v. winkeluitstalling, speeltoestel en/of reclamebord 4
In de winkelstraten van Almere geldt een obstakel vrije zone ter breedte van 5 meter. Voor de
aanvragers is een ruimte voor het uitstallen van waren en goederen, reclameborden en speeltoestellen
beschikbaar voor zover deze ruimte aan hun zijde van de straat de 2,5 meter vanuit de as van de straat
niet te boven gaat. Voor zover winkels etc. zijn gelegen aan een trottoir, dient minimaal 1,5 meter
loopruimte op het trottoir beschikbaar te blijven voor voetgangers. De uitstalling, het bord en het
speeltoestel worden met het oog op een doelmatig gebruik van de openbare ruimte bij voorkeur direct
aan de gevel van de desbetreffende winkel geplaatst.
Voor het Stadscentrum gelden de regels zoals opgenomen in de “Nota ruimtelijke kwaliteit”. Dit zijn
door burgemeester en wethouders op 8 september 2009 vastgestelde nadere regels ten aanzien van het
gebruik van de openbare ruimte in het stadshart van Almere. In dit gebied zijn de uitstallingen van
koopwaar onderverdeeld in tweeën, namelijk die tot 0,50 meter en die tot 1,50 meter van de gevel.
Daarnaast mogen er niet meer dan 2 objecten geplaatst worden waarvan de breedte niet meer dan 1
meter mag zijn. Voor uitstallingen tot 1,50 meter van de gevel mag er alleen geplaatst worden als de
winkel zich binnen winkelroute B bevindt. De Nota ruimtelijke kwaliteit kunt u vinden op de website
van de gemeente Almere www.almere.nl

Uitstallingen
Voor de overige stadsdelen is de maximale uitstallingdiepte 1,5 meter vanuit de gevel. De maximale
breedte van de uitstalling is gelijk aan de gevelbreedte van het desbetreffende pand. De objecten
mogen uitsluitend zijn geplaatst gedurende de openingstijden van de (winkel)vestiging, daaronder
mede de middagpauze begrepen. Permanente voorzieningen mogen niet worden aangebracht.
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Reclamebord(en)
Hieronder worden mede reclamezuilen (bijv. een ijshoorn bij een cafetaria) begrepen. Voor
reclameborden in het Stadscentrum in Almere Stad zijn in de Nota ruimtelijke kwaliteit nadere regels
vastgesteld. Voor dit gebied geldt dat er maximaal 1 bord per onderneming per pand geplaatst mogen
worden in winkelroute B. De Nota ruimtelijke kwaliteit kunt u vinden op de website van de gemeente
Almere www.almere.nl

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Vanuit deze regelgeving kunnen wij indien noodzakelijk ontheffing verlenen om met uw voertuig op
een fietspad/voetpad/voetgangersgebied te rijden en/of te parkeren daar waar een verbod geldt.

Overige zaken
Hierbij moet worden gedacht aan het vanuit het oogpunt van sier plaatsen van bloembakken o.i.d.

Termijn van afhandeling
De termijn van afhandeling van de aanvraag bedraagt wettelijk acht weken. Bij een volledig ingevuld
aanvraagformulier trachten wij binnen vier weken de aanvraag af te handelen. In deze periode zal de
aanvraag worden getoetst aan de hieronder vermelde criteria en zal de aanvraag om advies worden
voorgelegd aan o.a. de wijkregisseur, politie en milieu' en brandveiligheid.

Leges en Precario
Voor informatie over de leges'/precariokosten van de vergunning/ontheffing kunt u de
tarieventabel op www.overheid.nl, lokale regelgeving, legesverordening Almere raadplegen.
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