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Aanvraagformulier uitwegvergunning 

Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters _______________________________________________________________  

Adres __________________________________________________________________________  

Postcode en woonplaats ____________________________________________________________  

Telefoonnummer _________________________________________________________________  

Burgersofienummer _______________________________________________________________  

Kamer van Koophandelnummer ______________________________________________________  

Verzoekt aan de manager Beheer Leefomgeving (hiertoe gemachtigd door het college van  
burgemeester en wethouders van Vlissingen), tot het verlagen van het trottoir voor een uitweg voor het 
perceel:  

Adres, postcode en plaats ___________________________________________________________  

Bijzonderheden 

 Met de hieraan verbonden legeskosten a € 251,37 gaat ondergetekende akkoord; 

 De rekening wordt (tenzij anders vermeld) verstuurd naar de aanvrager; 

 Zie voor meer informatie Artikel 2.1.5.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening (zie bladzijde 2). 

Ondertekening 

Plaats  _______________________________________________________________________  

Datum  _______________________________________________________________________  

Naam  _______________________________________________________________________  

Handtekening ____________________________________________________________________  
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Bezwaar 

Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de 
verzending daarvan bezwaar maken. U kunt daarvoor een bezwaarschrift indienen bij het collega van 
B&W van de gemeente Vlissingen (Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen). Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en bevat ten minste: 

 Naam van de indiener; 

 Adres van de indiener; 

 Dagtekening; 

 Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;  

 De gronden van het bezwaar. 

Als u bezwaar heeft gemaakt, kan de president van de Arrondissementsrechtbank Middelburg (sector 
Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg) op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen. 
Indien onverwijlde spoed (gelet op de betrokken belangen) dat vereist. U moet dan een afschrift van uw 
bezwaarschrift bij het verzoekschrift om een voorlopig voorziening overleggen. 

Artikel 2.1.5.3 Algemene Plaatselijke Verordening 

Maken en veranderen van een uitweg. 

1. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders: 

 Een uitweg te maken naar de weg; 

 Van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg; 

 Verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder ‘de weg’ verstaan, dat wat Artikel 1 van de 
Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat. 

3. Een vergunning kan worden geweigerd in het belang van: 

 De bruikbaarheid van de weg; 

 Het veilig en doelmatig gebruik van de weg; 

 De bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving; 

 De bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente. 

4. Het bepaalde in lid 1 geldt niet voor zover de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, het 

Rijkswegenregelement of de Wegenverordening Zeeland van toepassing is. 
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