Aanvraagformulier
standplaatsvergunning
Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:18

Afdeling Dienstverlening, team Vergunningen

Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u bij de gemeente Roosendaal een aanvraag indienen voor een standplaatsvergunning.
Deze vergunning geeft toestemming voor het innemen van een vaste standplaats op een aangewezen locatie
binnen de gemeente Roosendaal.
Meer informatie over het gemeentelijk beleid, de aanvraagprocedure en de kosten is beschikbaar via het
Vergunningenloket op www.roosendaal.nl > Digitaal loket of bij de publieksbalies op het stadskantoor. U kunt
ook bellen naar het gratis informatienummer voor vergunningen, belastingen en burgerzaken 0800 57 95 79 5
(24 uur per dag 7 dagen per week).
Wat willen wij van u weten?
Wij willen in ieder geval van u weten wie u bent en voor welke locatie u een standplaatsvergunning aanvraagt.
Daarnaast willen wij graag weten voor welke periode en welke dagdelen u deze standplaats wilt innemen.
Let op:
De standplaatshouder dient zelf zorg te dragen voor de eventueel benodigde stroomvoorziening. Hiervoor kan
contact opgenomen worden met Essent Retail Energie B.V., telefoonnummer 0900 1550.
Wat heeft u nodig om dit formulier in te vullen?
Voordat u het formulier gaat invullen is het handig om de volgende gegevens te verzamelen:
 Omschrijving van de goederen die worden aangeboden.
 Gegevens over de gewenste locatie, dag en tijdstip van de standplaats.
 Duur van de standplaats;
 een bewijs van registratie bij het Centraal Registratiekantoor, Hoofdbedrijfschap Detailhandel,
telefoonnummer 070 – 3385666;
 een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, geldig rijbewijs) en een kopie van het
legitimatiebewijs van degene die u bijstaat/vervangt op de standplaats.

1. Gegevens aanvrager
Naam en voorletters:
Burgerservicenummer (BSN):
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer (overdag):
2. Gegevens van degene die eventueel bijstaat/vervangt
Naam en voorletters:
Burgerservicenummer (BSN):
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
3. Factuuradres
Wilt u op een ander adres de factuur ontvangen?

□ Nee

□ Ja, het adres is:

Bedrijfsnaam:
KvK-nummer:
2012

Naam contactpersoon:
Postadres:
Postcode + plaats:
Telefoonnummer (overdag):

4. Het betreft het innemen van een standplaats:
Voor de verkoop van:

Afmeting voertuig/kraam:

lengte

Afmeting uitstalling bij/naast de standplaats:

m bij breedte
lengte

m
m bij breedte

m

5. Gegevens over locatie, dag en tijdstip en de duur van de standplaats:
A. Gewenste standplaatslocatie:

□ winkelcentrum Tolberg
□ winkelgalerij aan de Kroevenlaan/President Kennedylaan
□ winkelcentrum de Lindenburg
□ winkelcentrum Dijkcentrum
□ winkelgebied St. Josephsstraat/Norbartlaan
□ winkelgebied aan de Dr.Schaepmanlaan
□ grasveld tussen de Aldi supermarkt (Philipslaan) en slagerij Maros (Voltastraat)
□ winkelcentrum Rembrandtgalerij
□ winkelgebied Kerkplein te Nispen
□ winkelgebied Omgang te Wouw
□ Herelsestraat te Heerle (kerkplein)
□ parkeervak bij Plantagebaan 223 te Wouwse Plantage
□ Moerstraatseweg te Moerstraten (voor school)
□ Rosada
B. Voor welke dag en/of welk dagdeel wilt u een standplaats aanvragen?
Maandag

□ ochtend [09:00 – 13:00]

□ middag [13:00 – 17:00]

□ avond [17:00 – 21:00]

Dinsdag

□ ochtend [09:00 – 13:00]

□ middag [13:00 – 17:00]

□ avond [17:00 – 21:00]

Woensdag

□ ochtend [09:00 – 13:00]

□ middag [13:00 – 17:00]

□ avond [17:00 – 21:00]

Donderdag

□ ochtend [09:00 – 13:00]

□ middag [13:00 – 17:00]

□ avond [17:00 – 21:00]

Vrijdag

□ ochtend [09:00 – 13:00]

□ middag [13:00 – 17:00]

□ avond [17:00 – 21:00]

Zaterdag

□ ochtend [09:00 – 13:00]

□ middag [13:00 – 17:00]

□ avond [17:00 – 21:00]

Zondag

□ ochtend [09:00 – 13:00]

□ middag [13:00 – 17:00]

□ avond [17:00 – 21:00]
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C. Geef aan voor welke periode de standplaats wordt ingenomen:

□ voor één dag
□ voor één week
□ voor één dag per week, gedurende een maand
□ voor één dag per week gedurende een kwartaal
□ voor één dag per week gedurende een jaar
□ voor méér dan één dag per week, gedurende een maand
□ voor méér dan één dag per week, gedurende een kwartaal
□ voor méér dan één dag per week, gedurende een jaar
6. Mee te sturen bescheiden

□
□

een bewijs van registratie bij het Centraal Registratiekantoor, Hoofdbedrijfschap Detailhandel,
telefoonnummer 070 – 3385666;
en kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, geldig rijbewijs) en een kopie van het
legitimatiebewijs van degene die u bijstaat/vervangt op de standplaats

7. Opmerkingen en/of eventuele toelichting

8. Ondertekening
Naar waarheid ingevuld, d.d.:

Handtekening aanvrager:

Waar stuurt u het formulier naar toe?
Gemeente Roosendaal, afdeling Publiekszaken
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal
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Toelichting gemeentelijk beleid
Standplaatslocatie
Per gebied kunnen maximaal 2 permanente standplaatsvergunningen per dag worden verleend.
De standplaatsen dienen in de onmiddellijke omgeving van het winkelcentrum dan wel winkelgebied te worden
ingenomen. De locatie wordt in de te verlenen vergunning nader aangeduid op een bij de vergunning te voegen
tekening.
Mee te sturen bescheiden
 Bij de aanvraag moet een bewijs van registratie bij het Centraal Registratiekantoor, Hoofdbedrijfschap
Detailhandel, telefoonnummer 070 – 3385666, worden bijgevoegd.
 Daarnaast ook een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, geldig rijbewijs) en;
 een kopie van het legitimatiebewijs van degene die u bijstaat/vervangt op de standplaats.
Gemeentelijk beleid
Aan de hand van de weigeringsgronden voor een standplaatsvergunning, zoals deze zijn opgenomen in de
Algemene plaatselijke verordening, en jurisprudentie is door de gemeente Roosendaal een zogenaamd
standplaatsenbeleid geformuleerd en vastgesteld.
De belangrijkste uitgangspunten van dat beleid zijn:
1. voor de binnenstad worden geen permanente standplaatsvergunningen verleend;
2. buiten het gebied van de binnenstad worden per winkelcentrum dan wel per winkelgebied maximaal twee
permanente standplaatsvergunningen per dag verleend;
3. in bijzondere omstandigheden kunnen incidentele standplaatsvergunningen worden afgegeven voor de
binnenstad;
4. de standplaatsen dienen in de onmiddellijke omgeving van het winkelcentrum of het winkelgebied te worden
ingenomen;
5. bij de toewijzing van standplaatsen wordt geen rekening gehouden met de te voeren branche.
Het beleid ten aanzien van de binnenstad is gebaseerd op het motief van de behartiging van belangen van
openbare orde en verkeersveiligheid. De regelmatige plaatsing van voertuigen, verkoopwagens en kramen op
pleinen en op trottoirs waarop veel voetgangersverkeer plaatsvindt, zou die belangen kunnen schaden. Voor de
binnenstad kunnen in bijzondere omstandigheden incidentele standplaatsvergunningen worden verleend. Deze
kunnen uitsluitend worden ingenomen op het plein gelegen tussen V&D en HEMA, het gebied nabij het oude
Raadhuis op de Markt (“de Bron”) en in de Dr. Brabersstraat (“’t Spinneweb”).
Wat betreft de winkelcentra en winkelgebieden dient het maximaal per dag in te nemen standplaatsen op twee
te worden bepaald. De aan dat beleid ten grondslag liggende gedachte is dat de regelmatige plaatsing van
voertuigen, verkoopwagens en kramen op pleinen en op trottoirs, waarop veel voetgangersverkeer plaatsvindt,
om verkeerstechnische redenen zoveel mogelijk dient te worden beperkt.
Let op: Het plaatsen van voertuigen, verkoopwagens en kramen (op de standplaatslocatie) is alleen toegestaan
tijdens de uren dat er verkoop plaatsvindt! Op de overige tijden dienen de voertuigen, verkoopwagens en
kramen elders gestald te worden.
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