MELDINGSFORMULIER
evenementen op wegen

Lees voordat u dit formulier invult eerst de betreffende algemene regel(s) door.

1. Gegevens organisator evenement
Uw projectnummer

:

Naam

:

Contactpersoon (bij bedrijf)

:

Adres/postbus

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoon

:

E-mailadres

:

2. Informatie evenement
Omschrijving evenement :
Weg(en) waarop het evenement plaatsvindt :
Omschrijving van het gebruik van de weg(en) :
Duur van het gebruik van de weg(en) begindatum :

tijd :

uur

einddatum :

tijd :

uur

Worden voor het evenement markeringen geplaatst i.v.m. het omleiden van
verkeer?

: ja
/ nee
/ n.v.t.
Niet
van
toepassing

Wordt de bereikbaarheid voor hulpdiensten en van achterliggende percelen,
bedrijven en woningen gegarandeerd?

: Niet
ja / nee
van/ n.v.t.
toepassing

Worden in het kader van het evenement tijdelijke verkeersmaatregelen
getroffen?
Indien ja: ☐ instellen omleidingsroute
☐ afsluiten weg
☐ eenrichtingsverkeer
☐ (eenzijdig) parkeerverbod
☐ anders, namelijk:

: ja
/ nee
/ n.v.t.
Niet
van
toepassing

Worden in het kader van het evenement fietspaden bereden met
motorvoertuigen? (indien ja, dan is een ontheffing RVV 1990 benodigd)

: ja
/ nee
/ n.v.t.
Niet
van
toepassing

Weg(en) waarop dit plaatsvindt :
Gegevens van het voertuig :

(invullen per voertuig. Indien sprake is van meerdere voertuigen, onderstaande informatie in bijlage vermelden)

soort
:
merk
:
type
:
afmetingen :

kenteken
gewicht beladen
gewicht onbeladen
gewicht aslast

:
:
:
:

Worden voor het evenement verkeersregelaars ingezet? : ja
/ nee
/ n.v.t.
Niet
van
toepassing
Andere maatregelen t.b.v. verkeersveiligheid :
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☐

De activiteit voldoet aan de criteria volgens de betreffende algemene regel
(zie hieronder. Voldoet uw activiteit niet aan een van de genoemde criteria dan is deze mogelijk vergunningplichtig. Neem hiervoor contact op met het waterschap)

☐

Bij deze melding zijn de benodigde bijlagen toegevoegd
(zie hieronder voor de bijlagen, die moeten worden toegevoegd)

3. Ondertekening
Ik verklaar hierbij:
-

kennis te hebben genomen van de bij dit formulier behorende algemene regel(s);

-

dat de activiteiten voldoen aan de betreffende algemene regel(s);

-

dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats

:

Datum :

Handtekening organisator :

Criteria en voorwaarden algemene regel
WE 1. Evenementen op wegen
Algemene regel voor het houden van evenementen op wegen en het plaatsen van borden bij
evenementen, voor zover:
1. de bruikbaarheid van de weg voor verkeer niet langer dan 1 dag wordt beperkt;
2. de bereikbaarheid van achterliggende percelen, bedrijven en woningen doelmatig wordt
gegarandeerd;
3. de bereikbaarheid voor hulpdiensten wordt gegarandeerd;
4. wedstrijdachtige activiteiten met motorvoertuigen op de weg geen deel uitmaken van het
evenement;
5. op de weg gedurende het evenement geen werkzaamheden of andere evenementen
plaatsvinden;
6. gebiedsontsluitingswegen alleen tijdelijk worden gepasseerd;
7. het evenement op onderstaande gebiedsontsluitingswegen tussen 9.00 u en 15.30 u wordt
gehouden:
a. Rotterdamseweg te Ridderkerk;
b. Verbindingsweg te Ridderkerk;
c. IJsselmondse Randweg te Barendrecht;
d. Hendrik Ydenweg te Hendrik Ido Ambacht;
e. Munnikensteeg te Zwijndrecht.
Voorwaarden
Degene die een evenement op wegen houdt:
1. neemt maatregelen om de veiligheid van de overige weggebruikers te garanderen;
2. neemt maatregelen om de bereikbaarheid voor hulpdiensten te waarborgen;
3. neemt maatregelen om de bereikbaarheid van achterliggende percelen, bedrijven en
woningen te waarborgen;
4. neemt maatregelen om schade aan de weg te voorkomen;
5. meldt eventuele schade aan (fiets)paden of wegen als gevolg van het evenement zo snel
mogelijk aan het waterschap;
6. is verplicht, indien noodzakelijk voor de organisatie van het evenement, tijdelijk
verkeersborden en markeringen te plaatsen, in verband met het omleiden van het verkeer;
7. plaatst verkeersborden en markeringen conform CROW 96b en NEN-EN 12899-1;
8. plaatst verkeersborden en markeringen voor het evenement niet langer dan strikt
noodzakelijk;
9. is tijdens en na afloop van het evenement verantwoordelijk voor het schoonhouden van de
weg en het bijbehorende wegmeubilair;
10. maakt de te treffen verkeersmaatregelen minimaal één week voor aanvang van het
evenement bekend in de plaatselijke krant;
11. informeert per brief omwonenden en andere belanghebbenden.
Bijvoegen: •

•
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een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie,
eventuele bebording en bewegwijzering (omleiding) is aangegeven, voorzien van
een legenda en noordpijl
een routebeschrijving

Toelichting en aandachtspunten
1.

Melding activiteiten
Tenminste drie weken voor aanvang van de activiteiten moet een melding worden gedaan bij
het waterschap. U ontvangt van het waterschap een schriftelijke reactie op uw melding.

2.

Criteria
De activiteiten dienen te voldoen aan de criteria van de betreffende algemene regel. Voldoen
de activiteiten hier niet aan dan kan het waterschap de melding buiten behandeling laten. Er
kan sprake zijn van een vergunningplicht, neemt u hiervoor contact op met de afdeling
Vergunningverlening van het waterschap.

3.

Omschrijving activiteiten en wijze van uitvoering
Voor een goede beoordeling van de melding (toetsing van de criteria) is het noodzakelijk een
duidelijke omschrijving van het evenement, het gebruik van de wegen en de benodigde
verkeersmaatregelen te geven.

4.

Bijlagen
Voeg de benodigde bijlage(n) bij uw melding. Bij onduidelijke tekeningen of een onvolledige
melding wordt deze niet in behandeling genomen. Welke bijlage moet worden bijgevoegd
staat vermeld onder de criteria en voorwaarden van de algemene regel.

5.

Ondertekening
Een meldingsformulier moet altijd ondertekend zijn. Niet ondertekende formulieren worden
niet in behandeling genomen.

6.

Geldigheidsduur instemming
De uitvoering van het evenement kan plaatsvinden na ontvangst van de instemmingsbrief
van het waterschap en op het in deze brief aangegeven tijdstip.

7.

Voorwaarden
Na instemming van het waterschap moeten de activiteiten te worden uitgevoerd volgens de
voorwaarden zoals genoemd in de algemene regels. De volledige versie van de algemene
regels kunt u terugvinden op de website van het waterschap, www.wshd.nl.

8.

Verzenden melding
Wij verzoeken u om dit meldingsformulier inclusief bijlage(n) te zenden aan:
Waterschap Hollandse Delta
Afdeling Vergunningverlening
via:
postadres:
e-mail:
fax:
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postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
vergunningen@wshd.nl
088 – 9743001

