Meldingsformulier in- en uitrit
Uw gegevens
Voornamen :

____________________________________________________________________________

Achternaam:

____________________________________________________________________________

Straatnaam:

____________________________________________________________________________

Postcode:

__________________

Woonplaats: ____________________________________________

Huisnummer:

__________________

Huisnummer toevoeging :_________________________________

Telefoonnummer :___________________________________________________________________________
Emailadres: ________________________________________________________________________________
Inrit gegevens
Adres te veranderen inrit:

______________________________________________________________

Aannemer die inrit verandert:

______________________________________________________________

Situatie schets
Bijlage: een situatieschets gezien vanaf de straat toevoegen als bijlage. Vermeld op
de bijlage duidelijk uw naam en adres.
Info:
De kosten die uit de aanleg van de inrit komen zijn geheel voor rekening van de aanvrager.
Aan de hand van de APV kan een inrit goedgekeurd of geweigerd worden.
De Technische specificaties dienen gebruikt te worden tijdens de aanleg van de inrit.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de Gemeente Cranendonck
Aanvraag opsturen:
S.v.p. formulier:
 Afgeven aan de balie
 Per post verzenden, Gemeente Cranendonck, Capucijnerplein 1, Postbus 2090, 6020 AB Budel
 Via de mail: info@cranendonck.nl
Voorwaarden Inrit:
Men mag een inrit, na melding, toestemmingsvrij aanleggen op het moment dat:






een inrit in het trottoir een maximale breedte heeft van 3 meter (excl. verloopbanden)
de aanleg van de inrit deugdelijk gebeurt
door de aanleg van de inrit het verkeer op de weg niet in gevaar gebracht wordt
het niet ten koste gaat van een openbare parkeerplaats
de inrit niet door het openbaar groen gaat

Dempen van een sloot?
Gaat de inrit over een bestaande sloot? Denk dan ook aan de vergunning van het Waterschap de
Dommel. Deze heeft u naast de inrit toestemming van de gemeente Cranendonck ook nodig.

Algemene Plaatselijke Verordening (Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg)
1. Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande
uitweg naar de weg als deze afwijkt van de door het college vastgestelde regels
“uitvoeringvoorschriften inritten”.
2. Op het moment dat men wil afwijken van de regels genoemd in lid 1 dient men schriftelijk een
melding in te dienen, onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto
van de bestaande situatie.
3. De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de
melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.

