
 
    
 

 
  

 
  

 
   

 
    

 
 

       
 

  

 

   
 

  
 

   
 
 

       
     
 

   
  

 
     

         
 

 
 

 
  

 

      
 

 
 
 

   
          
 

 
  

 
 
 

     
           

MELDINGSFORMULIER VOOR EEN UITWEG 

Melder 
(Bedrijfs)naam: ……………………………………………………………… Voornaam(letters): ………………………………… 

Straat: ………………………………………………………………………………………. Huisnummer: ……………………………… 

Postcode: ………………………………..  Woonplaats: ……………………………………………………………………………….. 

Contactpersoon (indien bedrijf): …………………………………………………… Tel.: ………………………………………… 

Betreft: aanleg nieuwe uitweg* aanleg 2e uitweg* wijzigen bestaande uitweg* 

Voor perceel: (alleen in te vullen indien dit anders is dan het hierboven reeds genoemde adres) 

Straat: ……………………………………………………………………………………….. Huisnummer: …………………………… 

Kadastraal perceel: gemeente ……………………………………………….. Sectie: ……………… Nr. ………………….. 

Postcode: ………………………………….. Plaats: …………………………………………………………………………………….. 

Uitweg is nodig voor: personenauto* lichte vrachtauto* zware vrachtauto* 
Gewenste breedte van de uitweg: ……………….. meter. 

Een situatieschets van de gewenste uitweg (A4-formaat) en een foto van de bestaande situatie 
moeten door de melder worden bijgevoegd. 

D.d. …………………………………………….. ………………………………………………………………… 
(handtekening melder) 

(na invullen en aankruisen van dit deel, formulier verzenden aan de gemeente Roerdalen) 

(door de gemeente in te vullen) 

Kostenraming van de uit te voeren werken: € ……………….. 

(volgens de gemeentelijke tarievenverordening worden de werkelijke kosten in rekening gebracht) 

Prijsopgave / besluit verzonden d.d.: ……………………………… paraaf: ……………………….. 
(medewerker) 

Melder is bereid de werkelijke kosten (de geraamde kosten met verrekening van meer- dan wel minderwerk) 
te betalen en geeft de gemeente hierbij opdracht de uitweg aan te leggen. 

D.d. ……………………………………………… ……………………………………………………………………. 
(Handtekening melder) 




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Meldformulier uit- of inrit aanleggen gemeente Roerdalen.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Rico Schroen, info@infoklik.nl

		Bedrijf: 

		Infoklik, https://www.infoklik.nl 




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.
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