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1. Inleiding 

Dit formulier is bedoeld voor de aanvraag voor een ontheffing voor het berijden van de Korte 

Kerkstraat (hierna: het voetgangersgebied) in Geldrop. 

 

Zonder ontheffing is het berijden van het voetgangersgebied alleen toegestaan tijdens de 

venstertijden, te weten dagelijks van 9:00 tot 11:00 uur, ten behoeve van het laden en lossen 

van goederen. Fietsers zijn gedurende de hele dag als gast toegestaan in het gebied. 

 

In de ‘Beleidsregels ontheffing berijden voetgangersgebied centrum Geldrop’ zijn de regels 

vastgelegd die gelden voor de aanvraag en het gebruik van de ontheffing voor het berijden van 

het voetgangersgebied. De beleidsregels zijn te vinden op www.geldrop-mierlo.nl. 

 

Aan de aanvraag voor een ontheffing voor het berijden van het voetgangersgebied zijn kosten 

verbonden. In 2020 kost een aanvraag 65,20 euro (maximaal 1 kenteken per aanvraag). Let op: 

dit bedrag wordt ook in rekening gebracht als de ontheffing wordt geweigerd. 

 

Een ontheffing kan zowel door een privépersoon als door een bedrijf worden aangevraagd. 

 

2. Gegevens aanvrager 

Naam aanvrager of bedrijfscontactpersoon:         

Voornamen (voluit geschreven):         

  

Geboortedatum:           

  

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):          

KVK-nummer (indien van toepassing):        

  

Adres:              

Postcode en plaats:            

Telefoonnummer (overdag):           

E-mailadres:             

 

  

http://www.geldrop-mierlo.nl/
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3. Soort ontheffing 

Wat voor soort ontheffing vraagt u aan (kruis één vakje aan)? 

☐  een ontheffing voor het berijden van het voetgangersgebied met een motorvoertuig 

-> Ga naar 4. 

☐  een ontheffing voor het berijden van het voetgangersgebied met een brommobiel  

-> Ga naar 5. 

 

4. Ontheffing berijden voetgangersgebied met motorvoertuig 

4.1 Kenteken voertuig  

Kenteken voertuig (maximaal één per aanvraag):       

  

 

4.2 Gegevens voertuig 

Soort voertuig (kruis één vakje aan): 

☐  vrachtauto (> 3.500 kg) 

☐  bestelauto (≤ 3.500 kg) 

☐   personenauto 

☐  overig, namelijk:           

Lengte voertuig (met inbegrip van lading):        
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4.3 Reden aanvraag ontheffing 

Wat is de reden van uw aanvraag voor een ontheffing? 

☐  het uitvoeren van werkzaamheden in het voetgangersgebied, namelijk: 

☐ verhuiswerkzaamheden 

☐ installatiewerkzaamheden  

☐ (ver)bouwwerkzaamheden 

☐ sloopwerkzaamheden 

☐ reparatiewerkzaamheden 

☐ onderhoudswerkzaamheden  

☐ een incidentele situatie van dringende of uitzonderlijke aard, namelijk: 

            

           

            

 

4.4 Motivatie aanvraag ontheffing 

Motiveer uw aanvraag door antwoord te geven op de volgende vragen.  

 Voor welke activiteit(en) gaat u de ontheffing gebruiken? Waarom heeft u voor deze 

activiteit(en) een ontheffing nodig? 

           

           

           

            

 Waarom kunt u de activiteit(en) niet binnen de venstertijden uitvoeren? 
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 Waarom kunnen de te vervoeren goederen niet op andere wijze dan met een 

motorvoertuig kunnen worden vervoerd (alleen in het geval van werkzaamheden)? 

           

           

            

 Heeft u nog aanvullingen? Noteer deze hieronder. 

           

           

           

            

 

4.5 Uitbreiding met ontheffing voor parkeren 

Wilt u dat de ontheffing voor het berijden van het voetgangersgebied wordt uitgebreid met een 

ontheffing voor het parkeren in het voetgangersgebied? 

☐ ja, want: 

☐ de nabijheid van het voertuig is noodzakelijk voor de uitvoering van de 

activiteiten in het voetgangersgebied. 

☐ de in het voertuig aanwezige gereedschappen of materialen kunnen niet 

worden uitgeladen. 

Motiveer uw keuze hieronder. 

           

           

            

☐ nee 
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4.6 Geldigheidsduur ontheffing 

Wat is de gewenste geldigheidsduur van de ontheffing (kruis één vakje aan)? 

☐  1 dag   (€ 36,00)  

☐  2 - 5 dagen  (€ 54,00)  

☐  langer dan 5 dagen (€ 65,20), namelijk (maximaal 1 jaar):     

  

Let op: dit antwoord is alleen mogelijk in het geval van langdurige bouw- of 

onderhoudswerkzaamheden. 

Noem hieronder de datum(s) waarop u de ontheffing nodig heeft. 

              

 

4.7 Aanvullende documenten 

Voeg toe aan dit aanvraagformulier: 

 een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager van de ontheffing of 

de bedrijfscontactpersoon 

Voeg daarnaast indien mogelijk toe aan dit aanvraagformulier: 

 documenten, zoals werkopdrachten of opdrachtbonnen, waaruit blijkt dat het 

berijden van het voetgangersgebied noodzakelijk is voor de geplande activiteiten 

 documenten waaruit blijkt dat de geplande activiteiten niet (enkel) binnen de 

venstertijden kunnen worden uitgevoerd 

 andere documenten die uw aanvraag ondersteunen 

 

5. Ontheffing berijden voetgangersgebied met brommobiel 

5.1 Kenteken brommobiel  

Kenteken brommobiel (maximaal één per aanvraag):        
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5.2 Voorwaarden ontheffing 

U komt in aanmerking voor een ontheffing voor het buiten de venstertijden berijden van het 

voetgangersgebied met een brommobiel ten behoeve van het laden en lossen van goederen, 

als u kunt aantonen dat u: 

 in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven op een adres in het 

voetgangersgebied; en 

 in het bezit bent van een geldige gehandicaptenparkeerkaart; en 

 kentekenhouder bent van de brommobiel. 

 

De ontheffing kan niet worden uitgebreid met een ontheffing voor het parkeren in het 

voetgangersgebied. 

 

5.3 Geldigheidsduur ontheffing 

Wat is de gewenste geldigheidsduur van de ontheffing (maximaal 1 kalenderjaar)? 

             

 

5.4 Aanvullende documenten 

Voeg toe aan dit aanvraagformulier: 

 een kopie van een geldig legitimatiebewijs 

 een kopie van een geldige gehandicaptenparkeerkaart 

 een kopie van een geldig kentekenbewijs van de brommobiel 

alle op naam van de aanvrager van de ontheffing. 
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6. Ondertekening 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de ‘Beleidsregels ontheffing berijden 

voetgangersgebied centrum Geldrop’.  

Ondergetekende verklaart tevens dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Datum:            

  

Plaats:              

 

Handtekening:             

 

Scan het ingevulde aanvraagformulier en stuur het naar gemeente@geldrop-mierlo.nl. 

 

U kunt het formulier ook per post sturen naar gemeente Geldrop-Mierlo t.a.v. cluster Ontwerp, 

Postbus 10101, 5660 GA in Geldrop. 


