Aan het college van burgemeester en wethouders
Afdeling Klanten Contact Centrum
Postbus 20004
9640 PA VEENDAM

AANVRAAG ONTHEFFING GESLOTENVERKLARING BAREVELDSTRAAT (ged.) VOOR VRACHTAUTO’S

Lees vóór het invullen van dit formulier, de toelichting en voorwaarden op de achterzijde……………...…….….>
1 – Het gaat hier om een:
o
langdurige ontheffing
o
eerste ontheffing
o
wijziging van de ontheffing / nieuwe ontheffing
o

tijdelijke ontheffing (bedrijf), van_____-_____-_____ tot _____-_____-_____

2 – Voor welke straat wilt u een ontheffing aanvragen? (maximaal één keuze aankruizen)
o Bareveldstraat (tussen K.J. de Vriezestraat en de weg Bareveld)
o ……………………………
o ……………………………
2.1 Kenteken van het voertuig waarvoor ontheffing wordt gevraagd: _________-_________-__________
Bij een tijdelijke ontheffing voor een bedrijf, de bedrijfsnaam: _______________________________________
Motivatie voor tijdelijke ontheffing, geef hier aan waarom het voertuig onlosmakelijk/noodzakelijk verbonden is
met de uit te voeren werkzaamheden: (alléén invullen bij een tijdelijke ontheffing bedrijf)
_________________________________________________________________________________________
3 Gegevens van de aanvrager:
De heer / mevrouw: _______________ (voorletters) ___________________________________________________ (achternaam)
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Straatnaam + Huisnummer: ____________________________________________________________________________________
Postcode + Plaats: _____________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer: ______________________________________________________________________________________________
4 Voeg de volgende bijlage(n) bij uw aanvraag:
- de oude originele ontheffing, in geval van wijziging of nieuwe ontheffing
- afschriften van nationale en/of internationale vrachtbrieven
- een kopie van deel II of na 1 juni 2004 deel IB (tenaamstellingsbewijs) van het kenteken bewijs of na
1 januari 2014 de kentekencard
5 Ruimte voor een toelichting:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

6 Ondertekening:
Aldus naar waarheid ingevuld,

Datum: ________-________-________ Plaats: ____________________ Handtekening: __________________
Alleen volledig ingevulde formulieren met bijlage(n) worden in behandeling genomen!
Aanvraagformulier Ontheffing geslotenverklaring Bareveldstraat (ged.), Gemeente Veendam, versie 1.0 – 15 december 2015

Toelichting en voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing van van de geslotenverklaring van de
Bareveldstraat (ged.) voor vrachtauto’s tussen 04:-00 en 08:00 u. / ontheffing geslotenverklaring:
1. Wie komt in aanmerking voor een ontheffing van de geslotenverklaring voor vrachtauto’s?
1. Kentekenhouders van vrachtauto’s voor een langdurige ontheffing indien zij:
a. eigenaar of kentekenhouder is van het motorvoertuig waarvoor een ontheffing wordt gevraagd;
b. aantoonbaar en onevenredig benadeeld worden dan wel belemmerd in de bedrijfsvoering als gevolg van de
geslotenverklaring van de Bareveldstraat (ged.) voor vrachtauto’s tussen 04:-00 en 08:00 uur.
2. Bedrijven die op een locatie in het gebied van en gedurende de tijd van de geslotenverklaring werkzaamheden moeten
uitvoeren komen in aanmerking voor een tijdelijke ontheffing indien zij:
a. werkzaamheden moeten uitvoeren op een locatie in de straat en gedurende de tijd van de geslotenverklaring;
b. aan kunnen tonen dat het absoluut noodzakelijk is om het voertuig waarvoor ontheffing aangevraagd wordt te
gebruiken voor de werkzaamheden.
3. Vrachtwagenchauffeurs die gebruik maken van een bedrijfsauto of een lease-auto en in aanmerking komen voor een
ontheffing dienen te voldoen aan de gestelde voorwaarden onder punt 3.
4. Een ontheffing wordt alleen verleend voor de op het aanvraagformulier aangegeven stra(a)t(en).
2. Hoe kunt u een ontheffing aanvragen?
De ontheffing kunt u aanvragen door:
 het aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen;
 een kopie van deel II of na 1 juni 2004 deel IB (tenaamstellingsbewijs) van het kenteken bewijs (deel II/deel IB is het
gedeelte waar uw naam op vermeld staat!) of na 1 januari 2014 de kentekencard in te leveren;
 indien van toepassing moet u bij aanschaf van een andere (nieuwe) auto de oude ontheffing inleveren.
3. U maakt gebruik van een lease-auto/bedrijfsauto
Wanneer u gebruik maakt van een lease-auto/bedrijfsauto kunt u een ontheffing aanvragen door:
 het aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen;
 een verklaring van de leasemaatschappij/werkgever te verstrekken waarmee kan worden aangetoond dat de
opgegeven auto daadwerkelijk door u wordt gebruikt.
4. Voor hoeveel ontheffingen kan men maximaal in aanmerking komen?
Per kenteken wordt maximaal één ontheffing verleend.
5. Geldigheidsduur van de ontheffing
De langdurige ontheffing is tot wederop zegging geldig mits de verstrekte gegevens en de gestelde voorwaarden nog van
toepassing zijn.
Een tijdelijk ontheffing wordt voor maximaal 4 weken achtereen verstrekt. In bijzondere omstandigheden is verlenging van
de tijdelijke ontheffing mogelijk.
De ontheffing wordt op kenteken afgegeven. Dit betekent dat de ontheffing gebonden is aan één auto en derhalve niet
voor andere auto’s gebruikt kan worden. Bij aanschaf van een andere auto dient u daarom opnieuw een ontheffing aan te
vragen. De ontheffing van de “oude” auto dient u in te leveren.
6. Ontheffing kwijt
Bij verlies van de ontheffingskaart moet u een nieuwe aanvraag doen, met inlevering van de benodigde stukken. Ook moet
u aangifte doen bij politie van verlies. Dit aangifteformulier (proces verbaal) moet u bij de nieuwe aanvraag voegen.
7. Gebruik van de ontheffing
Met de ontheffing kunt u ook tussen 04:00-08:00 uur gebruik maken van het gedeelte van de Bareveldstraat waarvoor een
geslotenverklaring voor vrachtauto’s geldt.
De ontheffing dient duidelijk zichtbaar in de cabine van de vrachtauto, achter de voorruit van de auto (op het dashboard)
gelegd te worden!
8. Zijn er kosten gemoeid met de aanvraag?
Voor het aanvragen van dit product bent u geen kosten verschuldigd.
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