Gegevens gemeente
Ontvangstdatum:
………………………………..
Projectnummer:
.……………………………….
Beheer code:
………………………………..

Formulier opsturen naar:
Gemeente Etten-Leur
Afd. Beheer & Realisatie
Postbus 10.100
4870 GA ETTEN-LEUR
E-mail: info@etten-leur.nl

Aanvraagformulier kabel- en leidingwerkzaamheden
Formulier voor het aanvragen van een toestemming als bedoeld in artikel 5, eerste lid, of voor het doen van een
melding als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Verordening kabels en leidingen Etten-Leur (verder genoemd
VKLE).

Betreft :

Projectnaam: .....…………………………………………………………………….
Straatnaam/ locatie: …………………………………………………………………
Projectnummer:
.….……………………………………………………………
Synfra nummer:
…..……………………………………………………………

□ aanvraag om vergunning o.g.v. artikel 5, eerste lid, VKLE
□ melding op grond van artikel 9, eerste lid, VKLE
Aankruisen wat van toepassing is.

1. Gegevens van de netwerkbeheerder of -exploitant
1.1 Algemeen
Bedrijfsnaam:
......................................................................………………………………
Adres/postbus: ......................................................................………………………………
Postcode/plaats: …...................................................................……………………………...
Contactpersoon: ......................................................................………………………………
Telefoon:
........................; E-mail …...................................…………..….………….
1.2 Factuurgegevens
Bedrijfsnaam/afdeling: ...............................................................……………………………..
Adres/postbus: .......................................................................…………………………….
Postcode/plaats: …...................................................................……………………………..
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………
Telefoon:
........................; E-mail …...................................…………………………
1.3 Registratienummers
OPTA (indien van toepassing): .................................................………………………………
Kamer van Koophandel:
................................................………………………………
2. Gegevens van de aanvrager
(alleen indien afwijkend van de eigenaar, machtigingsformulier bijvoegen)

Bedrijfsnaam:
Adres/postbus:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:

......................................................................……………………………..
......................................................................……………………………..
…...................................................................……………………………..
......................................................................……………………………...
........................; E-mail …...................................…………………………

3. Het werk
3.1 Waarop heeft de aanvraag betrekking (aankruisen wat van toepassing is)?

□ nieuwe aanleg
□ verleggen

□ uitbreiding □ vervangen
□ rijzen
□ afstoting

□ wijziging einddatum

□ verwijderen

□ verkoop

□ koop

3.2 Gegevens van kabels, leidingen en/of objecten
(mantel)Buis:
Beoogd gebruik
Product
Ontwerpdruk
Materiaal
Uitwendige diameter

Specificatie

Eenheid

bar
mm

Kabel:
Beoogd gebruik
Aantal
Materiaal
Spanning

stuks
Volt

Objecten
ondergronds

stuks
stuks
stuks

Bovengronds
(bij specificatie tevens kleur en
afmetingen vermelden)

stuks
3.3 Open te graven openbaar gebied
Aard van de verharding
Tegels
Klinkers
Asfalt
Groen
Overig:

Lengte (meter)

Breedte (meter)

3.4 Werkterrein
Wordt er een werkterrein ingericht? □ ja
□ nee
Zo ja, dan kunt u hiervoor voor een aanvraagformulier ’Plaatsen voorwerp op
openbare ruimte’ volledig ingevuld mailen naar apv@etten-leur.nl.
3.5 Uitvoering
Voorgenomen aanvangsdatum van het werk:
Verwachte einddatum van het werk:

………………………………………….
………………………………………….

4. Overige belanghebbenden
4.1 Gedoogplichtigen
Loopt het tracé door gronden van andere gedoogplichtigen? Zo ja, van welke?
1) ........................................................................………………………………………………
2) ........................................................................………………………………………………
Uiterlijk vier weken na het verzenden van dit meldingsformulier dient de aanvrager de
gemeente (afdeling Beheer en Realisatie) schriftelijk uitsluitsel te geven van het overleg
met de andere gedoogplichtigen.

4.2 Omwonenden
Alle personen (adressen van bewoners) en bedrijven die voor aanvang in kennis worden
gesteld van de (voorgenomen) datum van de aanvang, de beëindiging en de aard van
de werkzaamheden en te verwachten overlast dienen in een bijlage te worden vermeld.
4.3 Andere wegbeheerders
Zijn er andere wegbeheerders bij dit werk betrokken?
□ ja
□ nee
Zo ja, welke: ……………………………………………………………………………………..
...……………………………………………………………………………………
5. Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats: ………………….……………………….

Datum: ………………………………..

Handtekening aanvrager:

…………………………………………………

* Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt.
* Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
* Straatwerkbonnen (volgens code B1) worden binnen 3 weken na afronding van het werk
gestuurd aan Gemeente Etten-Leur
t.a.v. de afdeling Beheer & Realisatie
Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur
of mailen naar info@etten-leur.nl

Mee te zenden bescheiden:
Bij deze melding dienen de volgende bescheiden te worden meegezonden:
1. Bij de eerste aanvraag van ieder kalenderjaar een door de OPTA afgegeven registratie indien het een aanbieder betreft die op grond van artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet een
beroep doet op de gedoogplicht van de gemeente.
2. Bij de eerste aanvraag van ieder kalenderjaar een uittreksel uit het handelsregister van de
Kamer van Koophandel indien de aanvrager hier is ingeschreven.
3. Een machtiging indien het een aanvraag betreft in opdracht van een netwerkbedrijf.
4. Een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:
a. Een opgave van het gewenste tracé.
b. Een opgave van de eventuele objecten die bij de uitvoering van de werkzaamheden
worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;
c. Een omschrijving van de opbrekingen.
d. Een beschrijving van de maatregelen voor de bereikbaarheid en de bescherming van in
de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen,
e. De plaats en omvang van het beoogde opslagterrein en/of ketenpark tijdens de uitvoeringswerkzaamheden;
f. De brief met informatie aan de belanghebbenden, en een overzicht van alle belanghebbenden (adressen van bewoners en bedrijven in de omgeving) die worden aangeschreven;
g. Het voorgenomen tijdstip van aanvang, en het verwachte tijdstip van beëindiging van de
werkzaamheden;
h. Alle andere van belang zijnde informatie;
i. Tekeningen (GBKN) (indien op papier in drievoud).
Op tekeningen moet zijn aangegeven:
- een tekeninghoofd met uniek tekeningnummer en een datum. De datum van de laatste wijziging is geldig;
- de schaal van de tekeningen 1:500
- een noordpijl
- locatiegegevens zoals straatnamen en huisnummers;
- maatvoering van het geplande tracé eenduidig en volledig ten opzichte van vaste
punten in de omgeving;
- het aantal leidingen inclusief de materiaalsoort en de diameter van de buis c.q. buizen en/of het ruimtebeslag voor de kabel(s);
- ingeval bij een bestaand tracé wordt gelegd: de manier waarop dit gebeurt zowel in
horizontale als verticale zin door middel van detaildoorsnede(n);
Wanneer wordt getwijfeld aan de beschikbare ruimte moet tevens de maatvoering
ten opzichte van de naastliggende leiding(en) worden weergegeven.
- de plaats van het eventuele werkterrein;
j. Naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) onderaannemer(s) die belast zijn
met de werkzaamheden. Per aannemer dient de contactpersoon (naam, e-mailadres en
mobiel telefoonnummer) ten tijde van de uitvoering van het werk te zijn vermeld.
5. Overzichtstekeningen met de beoogde verkeersmaatregelen in drievoud volgens de eisen,
waaraan een verkeersplan dient te voldoen, gesteld in publicatie 96b van het C.R.O.W.
6. Planning van het gehele werk inclusief de faseringen en de werkvolgordes.

