Aanvraagformulier tijdelijke ontheffing toegang centrumgebied
In het centrumgebied is alleen gemotoriseerd verkeer toegestaan tijdens de venstertijden.
Venstertijd
Tijdens de venstertijden is het mogelijk om
zonder ontheffing het centrumgebied in te
rijden. Deze zijn van maandag t/m zaterdag
van 07.00 uur t/m 12.00 uur.
Centrumgebied
Onder het centrumgebied wordt verstaan:
Het deel van het centrum van Wijchen dat
als voetgangersgebied is aangewezen. Dit
gebied wordt omsloten door de volgende
straten: Burchtstraat, Touwslagersbaan,
Markt, Spoorstraat (Markt tot Herenstraat),
Kasteellaan (Markt tot Kasteellaan ter hoogte Kasteel), Sterrebosweg, Elckerlykweg,
Oosterweg (Markt tot Elckerlykweg) en diverse doorgangen naar parkeerterreinen en
het Marktpad.
Ontheffing
Er kan een ontheffing worden verleend aan
ondernemingen ten behoeve van storings-,
schade-, bouw-, evenementen- verhuis- en
rouw- en trouwverkeer om met een motorvoertuig in het voetgangersgebied (centrumgebied) of een gedeelte daarvan te
komen buiten de venstertijden. De toegang
wordt verleend indien het noodzakelijk is in
het centrumgebied te laden/lossen of in- en
uit een motorvoertuig te stappen.

Geldigheid ontheffing
Een tijdelijke ontheffing geldt minimaal een
dag (dagontheffing) en maximaal een
maand.
Kosten
U betaalt leges voor de behandeling van uw
aanvraag. Deze zijn terug te vinden in de
Legesverordening (zie www.overheid.nl, Lokale wet- en regelgeving).
Aanvraagformulier opsturen
U kunt het formulier opsturen naar:
Gemeente Wijchen
Afdeling Bouwen en Leefomgeving
Postbus 9000
6600 HA WIJCHEN, of mailen naar
gemeente@wijchen.nl
Als u vragen heeft
U kunt ons bereiken op 024 751 71 11 en
via gemeente@wijchen.nl

Aanvraagformulier tijdelijke ontheffing toegang centrumgebied
Gegevens van de aanvrager (onderneming)
Naam onderneming
Nummer Kamer van Koophandel
Statutaire naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Indien afwijkend postadres
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens van de aanvrager (natuurlijk persoon)
Naam en voorletters
Geboortedatum en -plaats
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoon
E-mailadres

Aanvraagperiode ontheffing
Datum
Tijdstip

Voertuiggegevens
Merk
Type
Kenteken

Reden aanvraag ontheffing (korte uitleg noodzaak)

Ondertekening
Datum
Handtekening

Bij dit formulier het volgende bijvoegen: Een kopie van een geldig kentekenbewijs

