
  

Aanvraagformulier rioolaansluiting Wijchen.docx Pagina 1 van 2 
 

 

Aanvraag rioolaansluiting 
 

1. Gegevens van de aanvrager 

 
Naam en voorletters: ________________________________________________  

 
Adres: ____________________________________________________________   

 
Postcode: ____________________ Woonplaats: ___________________________  

 
Telefoonnummer: _____________ Faxnummer: ___________________________  

 
E-mailadres: _______________________________________________________  

2. Plaats van de aansluiting 

 
Adres: ____________________________________________________________  

 
Kadastraal bekend gemeente: __________________________________________  

 
Sectie: ____________________________________________________________  

 
Nummer: __________________________________________________________  
 

3. De aanvraag betreft (aankruisen wat van toepassing is) 

 
 Het maken van één of meerdere rioolaansluitingen 

 
 Het wijzigen van één of meerdere rioolaansluitingen 

 
 Het verwijderen van één of meerdere rioolaansluitingen 

 
 Het maken en eventueel verwijderen van een tijdelijke rioolaansluiting 

 

4. Bijlageninstructie 

 
Onderstaande gegevens met het aanvraagformulier indienen 

 
a. Een situatietekening (ten minste schaal 1:500) gebaseerd op door of namens 

de gemeente aangegeven topografisch kaartmateriaal, waaruit de ligging van 
het gebouw op particulier terrein blijkt. 

 
b. Een tekening (ten minste schaal 1:100) in drievoud volgens het Bouwbesluit en 

bijbehorende NEN 3215 van de riolering op particulier terrein. 
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5. Ondertekening 

 
Plaats: ________________________________ Datum: _____________________  

 
 
Handtekening aanvrager: _____________________________________________  

 

Alleen een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, voorzien van teke-
ning als bedoeld onder 5 wordt in behandeling genomen. Het is raadzaam om voor u 
zelf een kopie van het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier te maken. 
 

6. Verzendinstructie 

 
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar: 

 
Gemeente Wijchen 
Afdeling Openbare Werken en Vastgoed 
Cluster Beheer 
Postbus 9000 
6600 HA  Wijchen 
 

7. Toelichting 

 
Een rioolaansluiting is een verbinding tussen de openbare riolering en de riolering op 
particulier terrein. De werkzaamheden in gemeente-eigendom voor het tot stand 
brengen van een rioolaansluiting worden door of namens de afdeling Openbare Wer-
ken en Vastgoed cluster Beheer verricht. 

 
De afdeling Openbare Werken en Vastgoed cluster Beheer bepaalt de diameter, de 
plaats en de diepte van de rioolaansluiting evenals de eventuele scheiding van water-
stromen op basis van de capaciteit en de ligging van de openbare riolering. De afde-
ling Bouwen en Leefomgeving beoordeelt de riolering op particulier terrein op basis 
van het Bouwbesluit en NEN 3215+C1. 

 
De kosten voor rioolaansluiting worden bij de aanvrager in rekening gebracht volgens 
de door de gemeente gehanteerde tariefregeling voor rioolaansluitingen. 

 
Afdeling Openbare Werken en Vastgoed cluster Beheer gaat over tot aansluiting op de 
openbare riolering als de aanvrager de kosten voor rioolaansluiting heeft betaald én 
om uitvoering heeft verzocht. Omdat afdeling Openbare Werken en Vastgoed cluster 
Beheer voorafgaand aan de werkzaamheden in gemeente-eigendom moet controleren 
of er kabels en leidingen aanwezig zijn (via KLIC), duurt het minstens 2 weken alvo-
rens de rioolaansluiting tot stand is gebracht. 
 

 


