Ontheffing verkeersmaatregel
Datum van ontvangst:

(Invullen gemeente)

Gegevens van aanvrager:
Burgerservicenr.:

of KVK-nummer:

Naam:

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Contactpersoon:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:

Factuuradres:
(Bedrijfs) Naam:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:

1.

Voertuiggegevens:

Soort voortuig:

Personenauto

Bus

Kenteken:

2.

Soort ontheffing

Voor welke activiteit(en) of verkeersvorm(en) wilt u ontheffing vragen?
Bouw-, installatie-, onderhouds- en reparatieverkeer
Maaltijdbezorging en verkoop van verswaren
Vervoeren van (minder valide) personen
Taxivervoer betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Bereiken van een parkeergelegenheid
Parkeren
Overig………………………………….

Vrachtauto

Toelichting ontheffing Verkeersmaatregel
Van welke verkeersmaatregelen wilt u ontheffing?
Voetgangersgebied:
Met een motorvoertuig berijden van de straten of gedeelten van straten in een
voetgangersgebied (graag motivering onder 4A)
Geslotenverklaring of inrijverbod:
Het inrijden van een straat of een gedeelte van een straat waarvoor een geslotenverklaring of
inrijverbod geldt (graag motivering onder 4B)
Parkeerverbod:
Het parkeren op een plaats waar een parkeerverbod van kracht is (graag motivering onder 4C).

3.

Locatie en duur

Op welke straat of op welk gebied heeft uw aanvraag betrekking?
Straat of straten:
Gebied:
Voor welke periode vraagt u ontheffing aan?
Datum:
Periode:

4.

(max 1 jaar)

Tijd van:

Tot:

Van:

Tot:

Motivering en noodzaak

A.

Het is niet mogelijk om voor 11:00 uur of na 18:00 uur / 21:00 uur gebruik te maken van het
voetgangersgebied omdat:

B.

Het inrijden van de straat of het gedeelte van de straat waarvoor een geslotenverklaring of
inrijverbod geldt is noodzakelijk omdat:

C.

Het is niet mogelijk om te parkeren op een regulier aangewezen parkeerplaats omdat:

5.

Ondertekening

Datum:

……………….

Handtekening aanvrager:

………… ………… ………… …………

Toelichting ontheffing Verkeersmaatregel
Ontheffing van verkeersmaatregel
Een ontheffing van een verkeersmaatregel kan verleend worden voor:




Het berijden van de straten of gedeelten van straten in het voetgangersgebied
Het inrijden van een straat of een gedeelte van een straat waarvoor een geslotenverklaring of
inrijverbod geldt.
Het parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod van kracht is.

Venstertijden
De gemeente Goes kent een aantal voetgangersgebieden. Het grootste voetgangersgebied is gelegen
in de binnenstad van Goes. Binnen dit gebied gelden venstertijden.
Binnen de voetgangerszone geldt een verbod voor het rijden met gemotoriseerde voertuigen. Het
verbod geldt dagelijks van 11.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagen van 11.00 uur tot 21.00 uur.
Aanvraagformulier en kentekenbewijs
Voor het verkrijgen van een vergunning kunt u het aanvraagformulier samen met een kopie van het
kentekenbewijs mailen naar stadskantoor@goes.nl of u kunt het aanvraagformulier opsturen naar:
Gemeente Goes
Postbus 2118
4460 MC Goes

