
Aanvraag verkeersbesluit/verkeersmaatregelen

Naam organisatie :

Adres :

Woonplaats :

Naam evenement :

1.    Is het, naar uw mening, noodzakelijk dat er wegen worden afgesloten ?

 Nee  Ja, welke wegen en op welke tijdstippen ?

Weg van/tot * van uur tot uurdatum

uuruur totvandatumvan/tot *Weg

uuruur totvandatumvan/tot *Weg

uuruur totvandatumvan/tot *Weg

uuruur totvandatumvan/tot *Weg

2.    Is, naar uw mening, een omleidingroute noodzakelijk voor het verkeer ?

 Ja Nee welke ?

3.    Is er voorzien in aanvullende parkeergelegenheid ?

 Ja Nee

Zo ja, waar ?

Aantal m² ?

Verhard of onverhard ?

4.    Dient er een parkeerverbod ingesteld te worden ?

 Ja Nee

Contactpersoon 
tijdens evenement :

Tel. nr.: Mobiel nr.:



LET OP:  1. Verkeersmaatregelen vermelden op plattegrond 
                2. Extra parkeerplaatsen aangeven op de plattegrond 
  
* Bijvoorbeeld van weg tot weg of van huisnummer tot huisnummer

5.    Bezoekers

uur. van uur tot te verwachten bezoekers

totaal    gelijktijdig

te verwachten bezoekersuur. uur totvan

te verwachten bezoekersuur. uur totvan

5.1. Leeftijdscategorie doelgroep   < 15 jr.   15 jr. - 30 jr.   30 jr. - 45 jr.   > 45 jr.

6. Hoeveel auto's verwacht u ?

te verwachten auto'suur. uur totvan

   gelijktijdigtotaal

datum

datum

datum

datum

te verwachten auto'suur. uur totvandatum

te verwachten auto'suur. uur totvandatum
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