Formulier Objectvergunning
Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:10

Team Publiekszaken
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u bij de gemeente Roosendaal een aanvraag indienen voor het plaatsen van objecten op
openbare plaatsen. U heeft een vergunning nodig wanneer u objecten zoals een container, een partytent of
andere voorwerpen of stoffen op openbare plaatsen wilt plaatsen.
Meer informatie over het gemeentelijk beleid, de aanvraagprocedure en de kosten is beschikbaar via de website
www.roosendaal.nl of bij de publieksbalies op het stadskantoor. U kunt ons ook bellen via telefoonnummer
140165.
Welke gegevens moet u leveren?
Voor het aanvragen van een vergunning is een formulier beschikbaar. De benodigde gegevens zijn in ieder
geval:
 Omschrijving van de locatie.
 Soort voorwerp dat geplaatst wordt.
 Een eerdere vergunningaanvraag.
 Of de vergunning betrekking heeft op een andere vergunning.
 Situatietekening van de in gebruik te nemen grond.
 Korte beschrijving van de werkzaamheden.

1. Gegevens aanvrager
Naam:
Burgerservicenummer (BSN):
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer (overdag):
Email:

Wilt u op dit adres de factuur ontvangen?

□ Ja

□ Nee, op het adres van het bedrijf, zie stap 2.

2. Gegevens bedrijf (indien van toepassing)
Naam bedrijf:
KvK-nummer:
Naam contactpersoon:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
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3. Objecten
De aanvraag betreft:

in gebruik te nemen grond

voor periode

 Uitstalling winkelgoederen

m²

van

tot

 Container/ loods/ keet/ steiger

m²

van

tot

m²

van

tot

m²

van

tot

m²

van

tot

m²

van

tot

 Overige, nl.

4. Locatie objecten
De aanvraag heeft betrekking op de locatie:
Straat en huisnummer:
Anders, nl.:
5. Reden aanvraag
Geef in het kort weer wat de reden is van plaatsing van één of meer objecten in de openbare ruimte:

6. Eerdere aanvraag
Is waar u vergunning voor aanvraagt al eerder een objectvergunning verleend?

□ Nee
□ Ja,

Naam aanvrager:
Registratienummer aanvraag:

7. Andere vergunningen
Heeft de vergunning betrekking op een andere vergunning?

□ Nee
□ Ja

Omgevingsvergunning

registratienummer

Andere, nl

registratienummer
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8. Opmerkingen en eventuele toelichting

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld, d.d.:

Handtekening aanvrager:

Waar stuurt u het formulier naar toe?
Gemeente Roosendaal, team Publiekszaken
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal
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