
MELDING STUREN NAAR:  

Waterschap Rivierenland 
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
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) 

T 0344 - 649 494 | @ vergunningen@wsrl.nl | WWW www.waterschaprivierenland.nl

Belangrijk:
 Let op dat u de juiste bijlagen bij uw melding voegt en het 

formulier volledig invult.  

 De behandeltermijn voor een melding is twee weken. Als u 
het formulier niet helemaal invult en niet de vereiste 
bijlagen meestuurt, dan moeten wij de melding niet 
akkoord verklaren. U moet dan, om het werk uit te mogen 
voeren, een nieuwe melding indienen. 

 Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: 
www.wsrl.nl/vergunningen  of mailen naar 
vergunningen@wsrl.nl. 

poststempel                   waterschap

1

 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. 

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: 

http://www.wsrl.nl/vergunningen
mailto:vergunningen@wsrl.nl


T 0344 - 649 494 | @ vergunningen@wsrl.nl | WWW www.waterschaprivierenland.nl

E-mailadres: 

(1) Stuur een 
locatietekening 
mee, waarin ook 
het werk is 
aangegeven 
(2) Als u geen 
eigenaar bent van 
het perceel, dan 
moet u een 
schriftelijke 
akkoordverklaring 
van de eigenaar 
bij uw melding 
voegen.  

3 Locatie werkzaamheden of activiteiten 

Adres 

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? ja  /  nee

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

5 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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