Verzendadres
Gemeente Kaag en Braassem
Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling,Team Vergunningen
Postbus 1
2370 AA Roelofarendsveen

MELDINGSFORMULIER
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Meldingsformulier voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen op de openbare weg
(volgens artikel 34 van het BABW).
Dit meldingsformulier moet uiterlijk twee weken voor het treffen van de tijdelijke
verkeersmaatregelen worden ingediend. Wanneer uw melding in orde is, ontvangt u ter
bevestiging zo spoedig mogelijk een e-mailbericht.
Maatregelen voor het afzetten van de weg moeten worden geplaatst volgens de CROWpublicatie Werk in Uitvoering 96b. Borden plaatst u zo dat zij het zicht op verkeer of op
verkeerstekens niet belemmeren. Het treffen van de tijdelijke verkeersmaatregelen mag
verder geen schade toebrengen aan de weg, geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid
van de weg of voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
Let op: als u een weg wilt afsluiten in het kader van een evenement, dan vraagt u alleen een
evenementenvergunning aan. U hoeft dan geen aparte melding meer te doen voor de tijdelijke
verkeersmaatregel.
1. Gegevens melder:
Naam bedrijf/ instelling: …………………………………………………………………………………
Kvk-nummer: ……………………………………………………………………………………………..
Naam melder: ……………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………….
Contactpersoon (tijdens uitvoering werk): ……………………………………………………………….
Mobiel tel.nr.: ……………………………………………………………………………………………
2. Gegevens werkzaamheden:
Soort verkeersmaatregel:

Gedeeltelijke wegafsluiting
Hele wegafsluiting
Snelheidsbeperking

Reden verkeersmaatregel(en):

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Exacte locatie verkeersmaatregel(en):

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Verkeersmaatregelen die worden getroffen:
(soort afzetting/ bebording, aantal verkeersregelaars, doorgangbreedte bij gedeeltelijke wegafsluiting,
benodigde rijplaten, etc.)

……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Datum aanvang:

………… - ………… - …………

Tijdstip: ……………………………….

Datum einde:

………… - ………… - …………

Tijdstip: ……………………………….

3. Bijlagen:
Bij deze melding moeten de volgende bijlagen worden meegestuurd:



Duidelijke situatietekening waarop de afzetting en verkeersmaatregelen zijn
aangegeven;
Omleidingsplan waarin op een duidelijke tekening de omleiding en bebording zijn
aangegeven (alleen nodig bij hele wegafsluiting van de weg).

N.B. Wanneer de verplichte bijlage(n) ontbreken of het meldingsformulier onvolledig is
ingevuld, kan uw melding niet in behandeling worden genomen. Pas als uw melding volledig
is, wordt deze in behandeling genomen.
4. Ondertekening:
De ondergetekende verklaart dat de bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld:
Plaats: ……………………………………………
Handtekening melder:

……………………………………………………

Datum: …………………………………..........

