MELDING STUREN NAAR:
Waterschap Rivierenland
Afdeling Vergunningen
Postbus 599
4000 AN Tiel

MELDING (UITSLUITEND VOOR WEGEN)
in het kader van de Algemene Regels bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
Uitsluitend wegen in beheer van het waterschap (gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden)
Belangrijk:
•
•

•

Let op dat u de juiste bijlagen bij uw melding voegt en het formulier helemaal invult.
De behandeltermijn voor een melding is 2 weken. Als u het
formulier niet helemaal invult, of niet de vereiste bijlagen meestuurt, moeten wij de melding niet akkoord verklaren. U moet
dan, om het werk uit te voeren, een nieuwe melding indienen.
Als u wilt weten of iets meldingsplichtig is, of dat u misschien
een vergunning nodig heeft, kunt u altijd contact opnemen met
de afdeling Vergunningen via cpv@wsrl.nl.

Algemene gegevens
Vul dit onderdeel van de melding altijd in. Als bij de vraag een toelichting of een bijlage hoort, dan is dit
aangegeven. Toelichtingen staan op een apart toelichtingenblad. Er is ook een woordenlijst.

1

Gegevens van de melder
Organisatie/bedrijf:
Naam + voorletter(s):
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
BSN-/KVK-Nummer:

Alleen invullen
indien van toepassing

2

Gegevens van de gemachtigde of adviseur van de aanvrager
Organisatie/bedrijf:
Naam + voorletter(s):
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
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3

Locatie werkzaamheden of activiteiten
Adres

(1) Stuur een
duidelijke locatietekening mee.
Hierin moet het
werk ook zijn
aangegeven.
(2) Als u geen
eigenaar bent van
het perceel, dan
moet de eigenaar
toestemming
geven. Doe dan
ook een toestemmings-brief
bij de aanvraag.

Plaats
Kadastrale aanduiding van het perceel:
Kadastrale
gemeente:

Sectie:

Nummer:

Het werk vindt plaats in/bij een weg in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
Eigendom:
Bent u eigenaar van de locatie waar het werk plaatsvindt?

4

ja / nee

Periode van uitvoering
Het werk wordt uitgevoegd in de periode:
van
tot

5
Als de gemachtigde de aanvraag
ondertekent,
stuur dan ook een
machtiging mee.

Ondertekening
Ik verklaar dat ik akkoord ga met alle criteria en voorwaarden bij de door mij aangegeven algemene regel(s) en dat ik dit formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld
Datum:
Plaats:
Handtekening:
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Werken bij wegen (en wegbermen)
Het waterschap is beheerder van alle lokale wegen buiten de bebouwde kom in de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden.
Kijk op onze website of de werkzaamheden in/op/nabij een weg van het waterschap plaatsvinden.
Kruis hieronder aan voor welke werkzaamheden u een melding doet.



WW1 - Verwijderen van objecten



WW2 - Uitvoeren van bodemonderzoek



WW3 - Leggen van kabels en leidingen



WW5 - Activiteiten in de Giessenzoom



WE1 - Houden van een evenement



WE2 - Plaatsen van borden en verkeersspiegels



WE3 - Aanbrengen van objectbeschermende obstakels in de wegberm



WE4 - Aanbrengen van een afrastering langs een onbebouwd perceel



WE5 - Tijdelijk opslaan van (bouw)materialen in de wegberm



WE6 - Struiken of heggen



WE7 - Uitweg naar openbare weg
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UITLEG BIJ HET MELDINGSFORMULIER
U hoeft deze bijlage niet mee te sturen met uw melding. Dit is alleen een toelichting om u te helpen
het formulier goed in te vullen.

U wilt iets doen bij een water, dijk of weg van het waterschap… EN DAN?
Vooraf:
•

•
•

Controleer eerst of voor het werk een melding of een vergunning nodig is. Als u hier
vragen over heeft, kunt u deze per e-mail aan ons stellen via cpv@wsrl.nl of u kunt
ons bellen op 0344 649 494.
Als voor het werk een melding nodig is, vul dan het meldingsformulier zo goed mogelijk in. Heeft u vragen? Neem dan even contact met ons op!
Zorg er voor dat alle benodigde bijlagen bij de melding zitten. Op het formulier staan
welke bijlagen u moet bijvoegen. Als de vereiste bijlagen niet bij de melding zitten,
moeten wij de melding niet akkoord verklaren.

De behandeling van uw melding:
•

•

Wij behandelen meldingen op volgorde van binnenkomst. Wij doen ons best om
meldingen zo snel mogelijk te behandelen. De termijn voor het behandelen is twee
weken. Wij raden u aan hier rekening mee te houden in uw planning.
Zodra wij uw melding hebben beoordeeld, krijgt u van ons schriftelijk bericht. Als u
een gemachtigde of contactpersoon heeft opgegeven, krijgt deze een afschrift van
de brief.

Achteraf:
•

•

Voordat u met het werk begint, moet u dit bij onze toezichthouder melden. Wie dit
is en hoe u contact met hem op kunt nemen, staat in de brief die u van ons ontvangt.
Als het werk afgerond is, vindt er een oplevering plaats. Daarna worden onze leggers
(zie woordenlijst) bijgewerkt. Van de oplevering krijgt u een schriftelijke bevestiging.

Legenda
U moet in ieder geval de genoemde bijlagen bij uw melding voegen. Zonder deze
bijlage(n) moeten wij de melding niet akkoord verklaren. Als u het werk toch wilt
uitvoeren, moet u dan een nieuwe melding indienen.
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