Aanvraagformulier Sittard-Geleen ontheffing

Naam_________________________________________________________________
Adres_________________________________________________________________
Postcode_______________________

Woonplaats____________________

Telefoonnummer________________

Mobiel:________________________

Burgerservicenummer_____________

KVKnummer___________________

E-mailadres_____________________________________________

Vraagt ontheffing aan voor: □ bedrijfswagen □ personenauto □ vrachtauto
anders, namelijk:______________________________________________
Kenteken van het voertuig______________________________________
Voor welke wegen/gebieden wordt ontheffing gevraagd?
______________________________________________________________________
Type ontheffing: □ jaarontheffing

□ tijdelijke ontheffing

Voor welke dagen/tijden wordt de ontheffing gevraagd?__________________________
______________________________________________________________________
Waarvoor dient de ontheffing? □ parkeren □ laden/lossen □ uitvoeren werkzaamheden
anders, namelijk:_________________________________________________________
Toelichting noodzakelijkheid van de ontheffing (invullen verplicht):________________
______________________________________________________________________

Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum:____________________________ Handtekening________________________

Bij deze aanvraag dient u een kopie te overleggen van:
- Uw legitimatiebewijs
- Indien u aanvraagt namens een bedrijf het inschrijvingsbewijs bij de kamer van
Koophandel;
- Huurt u een niet-openbare parkeergelegenheid binnen het centrumgebied van Sittard
of Geleen? Stuurt u dan een bewijs hiervan mee (huurovereenkomst of de toestemming
voor het gebruik van deze parkeergelegenheid).
Waarom dit formulier?
U gebruikt dit formulier om een ontheffing aan te vragen van een aantal bepalingen uit
art. 87 van het Reglement Verkeersregels Verkeerstekens.
Let op: Dit is geen parkeerontheffing!
Hoe vult u het formulier in?
Zorgt u ervoor dat u het formulier volledig invult, in blokletters. Vergeet u niet uw
handtekening te zetten? Daarmee voorkomt u dat wij uw aanvraag niet in behandeling
kunnen nemen.
Waar stuurt u het formulier naartoe?
Stuurt u het aanvraagformulier op naar: Gemeente Sittard-Geleen
Team Vergunningen/Unit Parkeren
Postbus 18, 6130 AA Sittard
U kunt het formulier ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis in Geleen.
Het adres van het gemeentehuis Geleen is Markt 1, 6161 GE Geleen.
Via mail kunt u het formulier ook indienen: Parkeerservice@Sittard-Geleen.nl
Uw aanvraag
U ontvangt altijd een schriftelijke reactie op uw aanvraag. Wij nemen uw verzoek zo snel
mogelijk in behandeling. U ontvangt hierover bericht.
Belangrijk
- Wijzigen de gegevens van uw auto of uw adres? Geeft u dit dan aan ons door.
- Krijgt u een toegangsmiddel voor de zakpalen van het centrumgebied Sittard, dan blijft
deze eigendom van de gemeente Sittard-Geleen. De borg bedraagt € 25,00. Verliest u
het toegangsmiddel dan krijgt u geen restitutie van de borg.
- Wilt reden geen gebruik meer maken van de ontheffing? Neem dan contact op met
Parkeerservice.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze aanvraag of wilt u graag meer informatie?
Gemeente Sittard-Geleen
Unit Parkeren, Team Vergunningen
Markt 1, 6161GE Geleen
Tel. nr. 14 046
Email: Parkeerservice@Sittard-Geleen.nl

