Aanvraagformulier
Ontheffing voor het berijden van afgesloten wegen in Roerdalen
Persoonlijke gegevens

Naam instantie/vereniging/bedrijf: …………………………

Nummer K.v.K.……………..………….

Dhr./mevr. Voorl:. ………….... Naam: ……………………… Burgerservicenr.*:…….…………………
Adres:…………………………………………………….. Huisnr.: …..… Geb.datum:……………..….……..…
PC.:……………………………. Plaats: ………………………………………………………………………

NL / DL

Telefoonnr:.……………………… Mobiele tel.:.……………………Email ……………………………………….
Legitimatiebewijs Paspoort / Eur. Idenditeitskaart / Rijbewijs Nr.: …………………………...…
Kenteken voertuig:……………………… Nr. gehandicapten parkeerkaart:…….……..……………….
Ontheffing voor 65+ en invaliden. Alleen tot aan parkeerplaats Elfenmeer.
65+ of Invalide
 Meinweg tot parkeerplaats Elfenmeer.
Leges € 85,00 Looptijd 5 jaar.
Voor onderstaande aanvragers geldt het onderstaande keuzemenu met afgesloten wegen.
 Eigenaar / pachter. Geen leges. Looptijd 3 jaar
 Kadastraal nummer(s) ………………………………………………………………..………………………………
 Omschrijving van locatie: ……………………………………………………..…..………….…………………….
 Jager : Leges € 147,50 Looptijd 3 jaar

 Kadastraal nummer of jachtveld: ………….………………………………..………………………………....
 Omschrijving van locatie: …….………………………………………..…………………………………………….
 Bedrijf /onderzoeker Gebruikersovereenkomst SBB bijvoegen.
Geen leges. Looptijd conform gebruikersovereenkomst SBB.
 Omschrijving werkzaamheden en locatie: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
 Evenement / Verenigingen: Leges € 44,75 per kenteken Looptijd van 1 dag tot 1 jaar.
 Omschrijving van locatie: .…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Keuzemenu afgesloten wegen.
Niet van toepassing voor de ontheffing voor 65+ en invaliden
De Meinweg tot locatie grondstuk



Alle wegen in het N.P. de Meinweg



Ohéwegen



Diverse wegen i.v.m. evenement
S.v.p. vermelden:



……………………………………………………..
……………………………….…………………….
……………………………….…………………….

Andere wegen in het N.P. de Meinweg



Broekwegen



Overige wegen niet genoemd
S.v.p. vermelden:



………………………………..……………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Legesbedragen
Voor de ontheffing worden legeskosten in rekening gebracht, op basis van de op dat moment
geldende tarieven, zoals deze vermeld staan in de legesverordening.
Ontheffingen voor 65+ en invaliden. Geldigheidsduur 5 jaar.
Voor het berijden van de Meinweg tussen de spoorwegovergang en de
parkeerplaats Elfenmeer. (DL tot de Duitse grens).

€ 85,00

Alle ontheffingen zoals omschreven in de “ Beleidsregels ontheffingen
afgesloten wegen”. Voor een periode voor een periode van 1 dag tot max. 3
jaar.

€ 147,50

Alle ontheffingen zoals omschreven in de “ Beleidsregels ontheffingen
afgesloten wegen”. Voor een periode voor een periode van 1 dag tot max. 1
jaar. Hieronder vallen evenementen en kort durende werkzaamheden.

€ 44,75

Administratieve aanpassing van een geldige ontheffing t.g.v. een nieuw
kenteken/voertuig.

€ 28,50
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Voorwaarden behorend bij een ontheffing voor het gemotoriseerd berijden van afgesloten wegen in
de gemeente Roerdalen.

1. Zodra u van deze ontheffing gebruik maakt, dient deze ontheffing zichtbaar achter de
voorruit van uw auto te worden geplaatst. Hierbij dienen de geldigheidsduur, naam en
kenteken aan de buitenzijde van het voertuig zichtbaar te zijn.
2. In verband met de veiligheid van overige weggebruikers, recreanten en eventueel
overstekende dieren, dient u zich te houden aan de geldende maximum snelheden op de
verharde wegen. Mocht het verkeersbeeld het niet toelaten om de maximumsnelheid te
rijden dient u ten alle tijden uw snelheid te minderen tot een veilige en aanvaardbare
snelheid. Op de onverharde wegen mag uitsluitend stapvoets gereden worden.
3. Op verzoek van de daartoe bevoegde personen (opsporingsambtenaren, politie en
toezichthoudende personen) dient deze ontheffing ten alle tijden ter inzage te worden
afgegeven. In geval van overtreding van deze voorschriften kan de ontheffing terstond
worden ingenomen.
4. Indien u van deze ontheffing gebruik maakt verklaart u met deze voorwaarden geheel
bekend te zijn, de gemeente niet aansprakelijk te stellen voor persoonlijk of materiële
schade die direct of indirect is ontstaan door het berijden van wegen waarop deze ontheffing
van toepassing is. Een en ander geschiedt geheel en al op eigen risico.
5. Het gebruik maken van de ontheffing is alleen toegestaan voor het uitvoeren van
werkzaamheden gerelateerd aan de bestemming op een van de afgesloten wegen. Indien het
ook mogelijk is om de werkzaamheden uit te voeren zonder dat de ontheffing gebruikt
wordt, mag hij niet gebruikt worden. In geval van misbruik van de ontheffing kan de
ontheffing terstond worden ingenomen. (Art.5 is niet van toepassing bij recreanten of
wandelaars).
6. Met uitzondering van de op de voorzijde aangegeven ontheffing dient de weggebruiker zich
te allen tijde aan de geldende wetten en verkeersregels van de Wegenverkeerswet 1994, het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen
inzake het wegverkeer te houden.
7. Geeft deze ontheffing toegang tot een met een afsluitboom afgesloten weg, dan dient na
doorgang de boom gesloten te worden.

Procedure:
 Behandeltijd van de aanvraag is 6 tot 8 weken.
 De aanvraag wordt getoetst aan de vastgestelde beleidsregels.
 Na toe-/afwijzing wordt de aanvraag per brief afgehandeld.
 De leges worden d.m.v. toezending van een factuur in rekening gebracht.

Ruimte voor aanvullende notities:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………
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