Algemeen aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning of ontheffing op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening
Naam aanvrager
Adres aanvrager
Postcode en woonplaats
Telefoon en e-mailadres

Geef hieronder aan waarvoor u een vergunning of ontheffing aanvraagt. Vermeld in ieder geval datum,
plaats en tijdstip.

Datum:………………………….

Voor vervolg zie andere zijde

Handtekening……………………

-2Beslistermijn.
Dien uw aanvraag tijdig in. Indien een aanvraag of een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder
dan acht weken vóór het tijdstip waarop u deze nodig heeft dan kan het bestuursorgaan namelijk besluiten
de aanvraag niet te behandelen. Uiteraard doen wij altijd ons uiterste best om uw aanvraag tijdig af te
wikkelen, maar in erg drukke periodes kan het voorkomen dat we een veel te laat ingediende aanvraag niet
meer op tijd kunnen afhandelen.
Leges en precario
Indien u een vergunning of ontheffing aanvraagt moet u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag
leges betalen. Als u gebruik maakt van gemeentegrond moet u precariobelasting betalen. Meer informatie
hierover vindt u op de website van de gemeente, www.harderwijk.nl in de Verordening op de heffing en
invordering van leges en de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting.
Geen vergunningplicht meer voor:
Voor sommige zaken is geen ontheffing of vergunning meer nodig. In de meeste gevallen is dit dan
vervangen door een meldplicht. Zo heeft u geen vergunning meer nodig om te mogen venten of te flyeren.
Wel zijn er gebieden aangewezen waar u niet mag venten of flyeren. Ook is flyeren beperkt tot totaal 2
acties per week. Informeert u telefonisch 0341 411 911.
Ook voor het plaatsen van containers, bouwmaterialen e.d. is geen vergunningplicht meer. Wel bent u
verplicht het te melden en contact op te nemen met de wijkbeheerder. Met hem samen bekijkt u waar,
wanneer en onder welke voorwaarden u de materialen mag plaatsen. Voor het gebruik van gemeentegrond
wordt precariobelasting geheven. U kunt de wijkbeheerder bereiken door te bellen met 0341 411 333
Indiening
U kunt uw aanvraag inleveren bij de stadswinkel of opsturen aan: Gemeente Harderwijk, t.a.v.
evenementen, Postbus 149, 3840 AC Harderwijk.

Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze te gebruiken voor
het doel vermeld op dit formulier. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Na afhandeling van uw
melding/verzoek/aangifte worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van de gemeente. Ze
worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Er is een folder
beschikbaar in de Stadswinkel hoe de gemeente uw persoonsgegevens behandelt.

