Toelichting meldingsformulier uitwegen
Uitweg
Op grond van artikel 2:12 van de
Apv is het verboden zonder omgevingsvergunning van het college van
burgemeester en wethouders een
uitweg te maken naar de weg of
verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. In artikel 2:12 lid 2 Apv is bepaald dat het
college van burgemeester en wethouders Nadere regels kan stellen.
Als een uitweg voldoet aan de criteria in deze Nadere regels, dan geldt
geen vergunningplicht, maar volstaat u met een melding. U dient
hiervoor wel dit meldingsformulier in
te vullen.

Kosten
Aan het melden van een uitweg zijn geen
kosten verbonden. Aan het aanleggen of
veranderen van de uitweg wel.

Een uitweg die niet voldoet aan de
criteria in de Nadere regels is vergunningplichtig. Een vergunning kan
worden verleend wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden welke genoemd staan in het Uitwegenbeleid
gemeente Wijchen. Deze is te vinden
op www.overheid.nl

Informatie
Indien u vragen heeft over dit formulier of
meer informatie wilt, dan kunt u contact
opnemen met Team Ruimtelijk Beheer,
telefoon: 088 – 432 70 00 of via
gemeente@wijchen.nl

Voorwaarden
Een uitweg die aan de voorwaarden
te voldoet van de checklist (vraag 4)
kan worden afgedaan met een melding.

De initiatiefnemer betaalt het meest recente tarief dat door het college is vastgesteld. Als voor de aanleg van een uitweg
straatmeubilair, bijv. een lichtmast, zitbank o.i.d. moet worden verplaatst of als
aanpassingen moeten worden gedaan aan
voorzieningen van openbaar nut, komen
de kosten voor rekening van de initiatiefnemer. Over de aanleg van de uitweg en
de verplaatsing van de voorzieningen
wordt met de melder een overeenkomst
gesloten.

Meldingsformulier opsturen
U kunt het formulier opsturen naar:
Gemeente Wijchen, Postbus 9000, 6600
HA WIJCHEN, of per mail naar
gemeente@wijchen.nl

Voor de invulling van deze voorwaarden
en een toelichting hierop kunt u de Nadere
regels Uitwegen raadplegen op
www.overheid.nl
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Meldingsformulier uitwegen
1. Gegevens melder
Voorletters

□ Man □ Vrouw

Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Mobielnummer
E-mailadres
2. Locatie uitweg
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
3. Gegevens uitweg
Nieuwe uitweg of wijzging bestaande uitweg
Woonperceel of bedrijfsperceel
Breedte uitweg
Ondertekening
Wijchen, …………………………. (datum)

………………………………………… (handtekening)

4. Checklist vergunningvrije uitweg

(vink aan welke van onderstaande punten van toepassing zijn op de uitweg)

Bij onderstaande vragen dient u steeds een keuze te maken. Wanneer uw situatie er
niet tussenstaat, betekent dit dat u een vergunning aan moet vragen.
Maak een keuze uit 1 of 2
1. □ Het betreft een eerste uitweg voor een perceel dat geen ontsluitingen heeft, ga
verder naar vraag 3;
2. □ Het betreft een tweede uitweg voor een perceel dat reeds een ontsluiting heeft,
maak vervolgens een keuze uit a of b
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a. □ Op een andere Erftoegangsweg (ETW) ontsluit dan de reeds bestaande uitweg, zoals
bij een hoekperceel het geval kan zijn; of
b. □

Op dezelfde EW ontsluit als de reeds bestaande uitweg en waarbij de afstand
tussen de beide uitwegen minimaal 6 meter bedraagt en waarbij de breedte van het
perceel minimaal 18 meter is.

Maak een keuze uit 3 of 4
3. □ Het betreft een uitweg op een woonperceel, maak vervolgens een keuze uit
a, b of c
a. □ De uitweg is maximaal 3 meter breed; of
b. □ De weg waarop ontsloten wordt is <4 meter, derhalve is de uitweg maximaal
5 meter breed; of
c. □ De uitweg wordt gecombineerd met een naastgelegen uitweg en is derhalve
maximaal 6 meter breed.
4. □ Het betreft een uitweg op een bedrijfsperceel, maak vervolgens een keuze
uit a, b of c
a. □ Het vrachtverkeer wordt niet op eigen perceel afgehandeld, de uitweg is
daarom maximaal 6 meter breed; of
b. □ Het vrachtverkeer wordt wel op eigen terrein afgewikkeld, de uitweg is
daarom maximaal 10 meter breed; of
c. □ De uitweg wordt gecombineerd met een naastgelegen uitweg en is derhalve
maximaal 10 meter breed.
Aan de volgende criteria moet in alle gevallen zijn voldaan
□ De parkeerplaats op eigen grond is ten minste 2,50 breed en 6 meter diep;
□ De uitweg levert geen gevaar op voor het verkeer op de weg zoals bedoeld in
artikel 3 van de Nadere regels;
□ De uitweg gaat niet ten koste van een daartoe ingerichte openbare parkeerplaats
zoals bedoeld in artikel 4 van de Nadere regels;
□ De uitweg tast geen openbaar groen aan zoals bedoeld in artikel 5 van de Nadere
Regels;
□ De uitweg ontsluit op een ETW danwel op een Gebiedsontsluitingsweg
op het industrieterrein.
□ Ik heb een tekening waarop de nieuw aan te leggen uitweg met maatvoering staat ingetekend dan wel waarop de reeds bestaande uitweg staat
ingetekend met tevens de toekomstige situatie met maatvoering.
□ Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
Toelichting:
Als uw aan te leggen of te veranderen uitweg voldoet aan de criteria behorend bij de uitweg die u wenst aan te leggen of te veranderen, kunt u volstaan met een melding. Als uw
uitweg niet aan alle criteria voldoet, dan is een melding niet voldoende. U dient dan een
uitwegvergunnining aan te vragen.
Bij dit formulier de volgende bijlage toevoegen:

Tekening waarop de nieuw aan te leggen uitweg met maatvoering staat
ingetekend dan wel waarop de reeds bestaande uitweg staat ingetekend met
tevens de toekomstige situatie met maatvoering.
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