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Gemeente Middelburg 

Afdeling Vergunningverlening en Handhaving 

Kanaalweg 3 

Postbus 6000 

4330 LA Middelburg 

Aanvraag vergunning plaatsing verwijzingsbord 

(als bedoeld in artikel 2.5, lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015) 

Naam aanvrager:  _________________________________________________________________ 

Adres / postcode / woonplaats: _________________________________________________________________ 

Contactpersoon: de heer/mevrouw*_________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: _____________________ _____________E-mail:______________________________________ 

Tekst op bord: ________________________________________________________________ 

Locatie/adres waar verwijzingsbord geplaatst dient te worden: 

Eventuele toelichting / : ______________________________________________________________________ 

nadere gegevens 

______________________________________________________________________ 

Plaats : __________________________ Datum aanvraag: _____________________________ 

Handtekening   : _____________________________________ 

Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. 

* doorstrepen wat niet van toepassing is

18-12-2020/PM 

Tel. (0118) 67 50 00
Fax (0118) 62 37 17
info@middelburg.nl
middelburg.nl

https://www.middelburg.nl


 

 
 

 

Toelichting bij formulier “Aanvraag vergunning plaatsing verwijzingsbord” 

Beleid voor wat betreft vaste verwijzingsbordjes boven openbare grond 

Voor dergelijke bordjes gelden de volgende regels. 

Per bedrijf maximaal één verwijzingsbordje aan paal/lichtmast 

Omwille van de verkeersveiligheid en de overzichtelijkheid en duidelijkheid van de weggebruiker, én omwille van het 

goed uiterlijk aanzien van de openbare ruimte, trachten wij een woud van borden te voorkomen. Aan de openbare weg 

in onze gemeente is daarom in principe per bedrijf/object één verwijzingsbordje toegestaan. 

Vorm, maten en dergelijke van verwijzingsbordje 

Het bordje dient aan een paal op minimaal 1.80 m. hoogte te worden aangebracht. De gemeente (afdeling 

Stadsbeheer) zorgt voor plaatsing van het bord (kokerprofiel). De standaardmaat van het bord is maximaal 80 x 20 cm., 

in pijlvorm. De tekst kan naar keuze worden ingevuld. De kleur van het bord is in principe groen of rood/bruin, met witte 

letters. 

Locatie 

Een verwijzingsbord mag niet te ver te zijn aangebracht vanaf de locatie waar naar verwezen wordt. Gedacht moet 

worden aan een locatie in of op de hoek van de straat waar u gevestigd bent en/of op korte loopafstand. 

Kosten aanschaf en plaatsing 

De kosten van aanschaf en plaatsing komen voor uw rekening. De kosten bedragen (tarief 2021) € 170,-- voor 

aanschaf en € 50,-- voor plaatsing van het bord door de gemeente. 

Regelen plaatsing 

Voor overleg over (aanschaf en plaatsing van) een verwijzingsbordje kunt u contact opnemen met de afdeling 

Stadsbeheer, de heer C.A. van Elsäcker (tel. 0118-67 53 32). Na overeenstemming zal die afdeling voor plaatsing van 

het bord zorgdragen. 

Vergunningverlening 

Indien u overeenstemming bereikt met de afdeling Stadsbeheer over de locatie en over aanschaf en plaatsing van een 

verwijzingsbordje, dient op grond van het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 

vergunning te worden verleend voor het aanbrengen en hebben van een verwijzingsbord. Hierover dient u contact op te 

nemen met de heer P.A. Maas van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer 67 53 05. 

Verdere kosten: 

- leges: € 19,25 (tarief 2021) voor de vergunning (eenmalig); 

- precariobelasting: € 17,89 (tarief 2021) per jaar. 

Nadere informatie: 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving: 

de heer P. Maas, tel.nr. 0118 – 67 53 05, e-mail p.maas@middelburg.nl. 

18-12-2020/PM 

mailto:p.maas@middelburg.nl



