AANVRAAG ONTHEFFING Voetgangersgebied Binnenstad Nieuwegein
Gegevens aanvrager
Naam en voorletters aanvrager

:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

:

Straat en huisnummer

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

In verband met laad en losactiviteiten
In verband met een evenement
In verband met uitvoeren van werkzaamheden, te weten:

Andere reden:

Geldigheidsperiode
Kalenderjaar
Eénmalig van:

tot

Voor welk voertuig vraagt u de ontheffing aan
Personenauto

Kenteken

Bestelauto

Kenteken

Vrachtauto

Kenteken

Ander voertuig/object, te weten
Zone 1, Stadsplein
Zone 2, Raadstede
Zone 3, Markt
Naar waarheid opgemaakt, d.d.

Totaal gewicht:

Voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing voor het
voetgangersgebied Binnenstad Nieuwegein
Een aanvraag voor een ontheffing van het verbod voor het berijden van de voetgangerszone
Stadsplein met motorvoertuigen buiten de ingestelde venstertijden zoals vastgesteld bij besluit van
2012, dient aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:
•

Bewoner van de Binnenstad, woonachtig op een adres in het voetgangersgebied en als
zodanig geregistreerd in de gemeentelijke basis administratie.

•

Marktkoopman, die in het bezit is van een standplaatsvergunning op grond van de
Marktverordening Nieuwegein 2002.

•

Marktkraambouwer ten behoeve van de opbouw en afbraak van de markt.

•

Aan degene die in het bezit is van een evenementenvergunning op grond van de Algemene
plaatselijke verordening.

•

Aan bouw-, installatie-, onderhouds- en reparatieverkeer.

•

Overige (incidentele) gebruiker zoals benoemd in het beleid.

Ten aanzien van het motorvoertuig geldt, in verband met de draagkracht van de gehele
binnenstad, dat de maximale aslast lager is dan 10 ton en de totaalmassa van het motovoertuig
lager is dan 30 ton.
De aanvrager dient zich van de volgende spelregels te vergewissen:
•
•

De toegekende ontheffing wordt (mits mogelijk) op kenteken gesteld.
De ontheffingshouder krijgt een chipkey of pasje ter beschikking om de dynamische afsluiting
te kunnen bedienen.

•

De ontheffingshouder verplicht zich de geregistreerde gegevens op de ontheffing actueel te
houden.

Voor de verkrijging van een ontheffing met chipkey wordt een bedrag van € 66,70 in rekening
gebracht. Dit bedrag is opgebouwd uit € 36,70 legeskosten en € 30,00 borg.
De chipkey blijft eigendom van de gemeente Nieuwegein en dient binnen vier weken na afloop van
de ontheffing aan de gemeente Nieuwegein geretourneerd te zijn. De gemeente heeft het recht om
de chipkey bij constatering van misbruik buiten werking te stellen.
Het aanvraagformulier kan via e-mail gestuurd worden aan: gemeente@nieuwegein.nl of via de
post naar:
Gemeente Nieuwegein
Openbaar Domein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

