
 

 

 

Formulier 

Melding aanleg of aanpassing van uitweg 

(Hoofdstuk 5, afdeling 1 Aanleggen wegen en uitwegen, Verordening 

Fysieke Leefomgeving gemeente Bergen (L) 2022) 

Wanneer u een uitweg wilt aanleggen, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Het is voldoende 

om dit te melden bij de gemeente. De gemeente kijkt onder andere of de uitweg leidt tot 

verkeersonveilige situaties, of het openbaar groen wordt aangetast en of het ten koste gaat van 

een bestaande parkeerplaats. Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 5, afdeling 1 

van de VFL: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-267519.html#id1-3-2-2-5-2-1.  

Binnen de bebouwde kom legt de gemeente de uitweg aan. Buiten de bebouwde kom kunt u de 

uitweg onder voorwaarden mogelijk zelf aanleggen. In beide gevallen is het verstandig om vooraf 

contact op te nemen met de gemeente om uw plannen te bespreken. Dit voorkomt teleurstellingen 

achteraf. 

Voor het doen van een melding vult u dit formulier in. Na ontvangst beoordeelt de gemeente uw 

melding. Heeft u binnen 6 weken nadat de melding bij de gemeente is ontvangen, geen bericht van 

de gemeente gekregen dat het aanleggen van de uitweg tot problemen leidt? Dan kan de uitweg in 

overleg met de gemeente worden gerealiseerd. De aanleg-, aanpassings- en verwijderingskosten 

van de uitweg zijn voor de aanvrager/melder.  

Als de gemeente besluit uw melding niet te accepteren en geen medewerking verleent aan de 

aanleg van de uitweg, dan kunt u een bezwaar tegen dat besluit indienen. 

 

1. Gegevens van de melder 

Naam (rechtspersoon)1: ______________________________________________________ 

Burgerservicenummer:  ______________________________________________________ 

KvK-nummer:   ______________________________________________________ 

Hoedanigheid:   ______________________________________________________ 

Adres:    ______________________________________________________ 

Postcode + woonplaats: ______________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ______________________________________________________ 

E-mailadres:   ______________________________________________________ 

Ik ben: 

 Eigenaar 

 Huurder 

 Anderszins, namelijk:  ______________________________________________________ 

 

2. Lokale en kadastrale aanduiding van het perceel 

Adres:    ______________________________________________________ 

Postcode + woonplaats: ______________________________________________________ 

Kadastrale aanduiding:  ______________________________________________________  

 
1 Indien de melding namens een bedrijf of andere rechtspersoon wordt ingediend, dient u hier de naam te vermelden van 

degene die verantwoordelijk is voor de aanvraag / opdracht en zijn of haar hoedanigheid bij die rechtspersoon (bijvoorbeeld: de 
heer J.M.A. Jansen, voorzitter schoolbestuur). 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-267519.html#id1-3-2-2-5-2-1


 

 

 

 

3. Aanleiding voor de totstandbrenging, wijziging of beëindiging van de rioolaansluiting 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Het betreft 

 Het aanleggen van een uitweg met een breedte van _________________________ meter; 

 Het verbreden van een bestaande uitweg met _________________________ meter, zodat 

de totale breedte _________________________ meter bedraagt; 

 Anders, namelijk __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Indieningsvereisten 

Bij dit formulier worden de volgende stukken overlegd: 

• Een kadastrale situatietekening op schaal 1:1.500 waarop staat aangegeven: 

o Waar de weg uitkomt; 

o De maatvoering; 

o Indien van toepassing, de locatie van andere uitwegen. 

• Foto van de bestaande situatie. 

Aantal bijlagen: __________________________________________ 

 

6. Ondertekening 

Datum:   __________________________________________ 

 

Handtekening:  __________________________________________ 

 

7. Indienen 

U kunt deze melding indienen bij: 

Gemeente Bergen 

Afdeling Ruimte en Samenleving (verkeer) 

Postbus 140 

5854 ZJ BERGEN 

 

 

 

  



 

 

 

Toelichting bij formulier 

1. Op grond van artikel 5.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) gemeente Bergen 

(L) 2022 is het verboden om, zonder melding, vanaf uw eigen perceel een uitweg te maken 

naar de (openbare) weg, of verandering aan te brengen in een bestaande weg. 

 

2. De werkzaamheden ten behoeve van de uitweg(en), waarvoor de melding is ingediend, 

worden uitsluitend door of namens de gemeente uitgevoerd. Buiten de bebouwde kom 

bestaat de mogelijkheid om dit eventueel in eigen beheer te doen. Dit wordt in overleg 

bepaald. 

 

3. De kosten van aanleg, aanpassing en verwijdering van de uitweg zijn voor de aanvrager 

c.q. melder. Dit geldt tevens voor alle kosten die met de aanleg samenhangen, 

bijvoorbeeld het aanpassen van groenvakken of kabels en leidingen of het verplaatsen van 

straatmeubilair of lichtmasten. Hiervoor ontvangt u een prijs op maat van de gemeente. 

 

4. Het tracé van de uitweg wordt dusdanig uitgekozen, dat zoveel mogelijk (openbaar) groen 

gespaard wordt. 

 

5. De maximale breedte van de uitweg is 4 meter bij woningen. Voor bedrijven is deze 

maximaal 8 meter. 

 

6. De gemeente houdt zich het recht voor om de uitweg te (laten) verwijderen, indien dit met 

het oog op de belangen van de verkeersveiligheid noodzakelijk moet worden geacht of 

wanneer de uitrit zijn functie verloren heeft. 

 

7. Voor het doen van een melding hoeft u geen leges te betalen. 

 

8. Het doen van een melding is alleen toegestaan via dit formulier. 

 

9. Na de ontvangst van een melding wordt beoordeeld of hieraan medewerking kan worden 

verleend. Indien akkoord, vraagt de gemeente een offerte aan. Deze wordt vervolgens voor 

akkoord/ondertekening voorgelegd aan de aanvrager. Indien akkoord geeft de gemeente 

opdracht voor aanleg van de uitrit. 

 

10. Meer informatie vindt u in de beleidsregels uitritten en uitwegen op Overheid.nl. 

 


