Aanvraag-/Meldingsformulier kabel- en leidingwerkzaamheden:

Formulier zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid AVOI gemeente Waalwijk jo. artikel 2, eerste lid Nadere regels AVOI gemeente Waalwijk voor een melding of aanvraag
ter verkrijging van een instemmingbesluit of vergunning voor werkzaamheden ten behoeve van de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en leidingen.
De AVOI gemeente Waalwijk is van toepassing en ligt ter inzage op het gemeentehuis. De AVOI is ook op de website van de gemeente Waalwijk te vinden.

Dit formulier dient (ondertekend) via de e-mail te worden gestuurd naar de gemeentelijke contactpersoon:
* Gemeente Waalwijk, Coördinator kabels en leidingen, Afdeling TORV, Postbus 10150, 5140 GB WAALWIJK

* info @waalwijk.nl
Betreft :
Projectnaam:
Locatie werk:

1.

Proj.Nr.:
SYNFRA Nr.

Gegevens van de netbeheerder (= eigenaar van het netwerk, kabel of leiding!)

Bedrijfsnaam:
Postadres/postcode:
Factuuradres/postcode:
Contactpersoon:
E-mail:

2.

Plaats:
Plaats:
Tel.
Fax:

Gegevens van de grondroerder: (indien afwijkend van de netbeheerder; met te overleggen geldige machtiging!)

Bedrijfsnaam:
Postadres/postcode:
Contactpersoon:
E-mail:

3.

Plaats:
Tel.
Fax:

Factuuradres:

Bedrijfsnaam:
Postadres/postcode:
Contactpersoon:
E-mail:
4.

Plaats:
Tel.
Fax:

Uitvoerende partij(en):

Aannemer:
Postadres/postcode:
Contactpersoon:
E-mail:

Plaats:
Tel.
Fax:

Onderaannemer:
Postadres/postcode:
Contactpersoon:
E-mail:

Plaats:
Tel.
Fax:

zie ook ommezijde van formulier
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5. Projectgegevens:
Soort kabel/leiding:
Gas
Water

Elektra
Communicatie

Warmte Koude Opslag
aantal leidingen
diameter kabel/leiding
leeg / buiten gebruik

breedte sleuf (gem.)

opp. Lasgat (gem.)

Beoogd gebruik:
Reden werkzaamheden:
Aanleg
Verleggen
Ruimen
Vervangen
Anders:
Plaatsing van:

lengte sleuf

Aard van de verharding
Tegels
Asfalt
Groen
Klinkers
Overig

lengte sleuf

stuks

stuks
breedte sleuf (gem.)

opp. Lasgat (gem.)

stuks

Voorgenomen aanvangsdatum:
Voorgenomen einddatum:

6. In kennis te stellen belanghebbenden:
Welke personen (bewoners) en bedrijven worden voor aanvang in kennis gesteld van de (voorgenomen) datum van de aanvang, de
beëindiging en de aard van de werkzaamheden?
Namen van instellingen uit een samenwerkingsverband hoeven niet vermeld te worden; wel de naam van het samenwerkingsverband.

7. Andere gedoogplichtigen:
Bij welke andere gedoogplichtigen loopt het tracé door gronden?

Uiterlijk vier weken na verzending van dit formulier dient schriftelijk uitsluitsel gegeven te worden over het overleg met deze gedoogplichtigen.
* Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de aanvraag of melding worden verstrekt.
* De werkzaamheden dienen ook in SYNFRA gemeld te worden.
* Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
8.
Plaats:
Naam:

Ondertekening
Datum:

Handtekening:

Mee te zenden bescheiden:
1. Een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:
a. In enkelvoud volledige en duidelijk leesbare tekeningen van het gewenste tracé
Schaal 1:1000 (inclusief straatnamen en lengtes van de kabels en leidingen);
b. Opgave van eventuele objecten die bij uitvoering van de werkzaamheden worden geplaatst (incl. situering ervan)
c. Beschrijving van maatregelen voor bereikbaarheid en bescherming van de aanwezige kabels en leidingen
d. Omschrijving van eventuele opbrekingen van de verhardingen
e. Het verkeersplan conform CROW-richtlijn 96b
f. Maatregelen ter bescherming van de openbare voorzieningen (bomen etc.).
g. Maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid.
2. Planning van het gehele werk inclusief de faseringen en de werkvolgordes.
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