Postbus 1005
2260 AB Leidschendam

Telefoon 14 070
www.lv.nl/contactformulier

Aanvraag avond- en nachtwerkzaamheden
(met avond- en nachtwerkzaamheden worden werkzaamheden bedoeld die worden verricht tussen 19.00 en 07.00 uur)
Op basis van artikel 4:6 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening
Gemeente Leidschendam-Voorburg 2009
1. Gegevens aanvrager
Voornamen en naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres (voor ontvangstbevestiging
en/of vragen ben ik via dit e-mailadres
bereikbaar)
Functie

2. Gegevens uitvoerder
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer (en evt. mobiel nr.)
Functie

3. Omschrijving reden
Wat is de reden dat er in de avond- of
nachtperiode moet worden gewerkt?

Is er een alternatieve oplossing?

Nee

Zo ja, geef dan aan waarom deze niet aanvaardbaar is

4. Gegevens locatie

11-430-0815

Waar vinden de werkzaamheden
plaats?

Ga verder op de achterzijde
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Gemeente Leidschendam-Voorburg

5. Omschrijving werkzaamheden
Welke werkzaamheden, die
geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken, zullen worden verricht?
(Vermeld hierbij ook de apparatuur en het
type die zal worden gebruikt)

Voor welke periode vraagt u ontheffing
aan?
Wat is de geluidsbelasting van de apparatuur op de nabijgelegen panden in dB?

6. Verkeershinder
Moet de openbare weg, bijv. hoofd-rijbaan, voetpad, fietspad, worden afgesloten

Nee

Zo ja, vermeld hieronder de straatnaam en de lengte van de opbreking

Moet het verkeer worden omgeleid?

Nee

Ja

7. Omwonenden
Welke maatregelen worden er genomen
om de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken?

Welke faciliteiten worden de
omwonenden geboden?

Hoe en wanneer worden de omwonenden geïnformeerd?
Wat is de naam van de contactpersoon
tot wie de omwonenden zich kunnen
richten?
Telefoonnummer contactpersoon

8. Indienen
De aanvraag dient minimaal 1 maand voorafgaand aan het werk te worden ingediend! Is dit niet het geval, dient hieronder de reden te
worden aangegeven.

Bijlagen
•

Tekeningen of situatieschets

Ondertekening
Ondertekende verklaart dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld.

Datum

Handtekening

Opsturen
Dit formulier kunt u sturen naar: Gemeente Leidschendam-Voorburg, postbus 1005, 2260 BA Leidschendam.
De gemeente Leidschendam-Voorburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar publieke taken. Daarbij houdt de gemeente
Leidschendam-Voorburg zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
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