gemeente T i e l
In te vullen door de gemeente
Nummer

Achterweg 2, 4001 MV Tiel
Postbus 6325, 4000 HH Tiel
Telefoon: (0344) 63 71 11
Telefax: (0344) 63 72 99
E-mail: gemeente@tiel.nl
Internet: www.tiel.nl

Stempel

Datum ontvangst

BSN:

DSP: 130

ONTHEFFING VOOR HET BERIJDEN VAN DE PROMENADE, AANVRAAGFORMULIER
1. Persoonsgegevens aanvrager
Burgerservicenummer (BSN)

(voormalig sofinr.)

Achternaam



Man



Vrouw

Voorvoegsels
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

Werk

Privé

Fax
E-mail

Onderstaande alleen in te vullen indien van toepassing is
Naam bedrijf
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
2. Gegevens ontheffing
Kentekens van het (motor-)voertuig/de (motor-)voertuigen waarvoor ontheffing wordt aangevraagd:
(kopieën van de kentekenbewijzen bijvoegen)
a.
b.
c.
Waar wenst u voor in
aanmerking te komen?







¹

²

voor een individuele ontheffing om de promenade met een (motor-)voertuig te berijden en hierop stil te staan volgens categorie ll2 als bedoeld in
artikel 3 van de “Beleidsregels ontheffingen promenadegebied 1998”
voor een individuele ontheffing om de promenade met een (motor-)voertuig te berijden en hierop stil te staan volgens categorie lll3 als bedoeld in
artikel 3 van de “Beleidsregels ontheffingen promenadegebied 1998”
voor een individuele ontheffing om de promenade met een (motor-)voertuig te berijden en hierop stil te staan volgens categorie ll en lll (een zogenaamde gecombineerde ontheffing) als bedoeld in artikel 3 van de
“Beleidsregels ontheffingen promenadegebied 1998”

De periode waarbinnen de promenade fysiek is afgesloten (de palen zijn omhoog) maar de winkels voor het overgrote deel
geopend zijn. De nadruk ligt hier op het belang van het winkelend publiek. Gedurende deze periode gelden uitsluitend de
individuele ontheffingen. Zie voor de inhoud van artikel 3 de toelichting in blok 6.
De periode waarbinnen de promenade fysiek is afgesloten (de palen zijn omhoog) en de winkels doorgaans gesloten zijn.
De nadruk ligt hier op de rust voor de bewoners en bezoekers van de binnenstad. Gedurende deze periode gelden met
name ontheffingen voor spoedeisende hulp, hulpverleners, alsmede bewoners en ondernemers die zijn gevestigd aan de
promenade. Zie voor de inhoud van artikel 3 de toelichting in blok 6.

3. Motivatie verzoek
a

Onder welke doelgroep³ valt u/uw bedrijf?

b

Voor welke doeleinden wenst u/uw bedrijf
met een of meer (motor-)voertuig(en) de
promenade te berijden en/of hierop stil te
staan?

c

Welke straten/weggedeeltes moeten worden
bereden en/of op welke straten/weggedeeltes
moet worden stil gestaan?

d

Op welke dagen en gedurende welke
periodes is de ontheffing nodig?

Indien u de motivatie van de aanvraag achterwege laat, is het niet goed mogelijk om uw aanvraag te
toetsen aan de “Beleidsregels ontheffingen promenadegebied 1998”.
³

Groep van belanghebbende als bedoeld in artikel 5 van de “Beleidsregels ontheffingen promenadegebied 1998”. Zie voor
de inhoud van artikel 5 de bijgevoegde toelichting in blok 7.

4. Handtekening
Datum
Plaats
Handtekening

5. Terugsturen
U kunt het ingevulde formulier, inclusief de gevraagde gegevens, terugsturen naar:
Gemeente Tiel
Afdeling Publiekszaken
Postbus 6325
4000 HH Tiel
Voor inlichtingen over dit formulier kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken,
telefoon: (0344) 63 71 11.

Tip: maak een kopie van het ingevulde en getekende formulier voor uw eigen administratie/archief.

De onderstaande artikelen 3 en 5 maken deel uit van de “Beleidsregels ontheffingen promenadegebied
1998”, zoals deze zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Tiel op 1 december 1998 onder nummer 24.
6. Toelichting artikel 3
Artikel 3. Ontheffingsperiodes en ontheffingssoorten
De in de onderstaande tabel vermelde ontheffingsperiodes en (ontheffings-)categorieën worden
gehanteerd:
Dagen

Categorie l
(collectief)¹

Categorie ll
individueel)²

Categorie lll
(individueel)³

Zon- en feestdagen
m.u.v. koopzondagen en hiermee
gelijk gestelde
algemeen erkende
feestdagen

---

---

00.00 uur - 24.00 uur

Koopzondagen en
hiermee gelijk
gestelde algemeen
erkende feestdagen

---

10.00 uur - 18.00 uur

00.00 uur - 10.00 uur
18.00 uur - 24.00 uur

Werkdagen zonder
koopavond

06.00 uur - 12.00 uur

12.00 uur - 18.00 uur

00.00 uur - 06.00 uur
18.00 uur - 24.00 uur

Werkdagen met
koopavond

06.00 uur - 12.00 uur

12.00 uur - 21.00 uur

00.00 uur - 06.00 uur
21.00 uur - 24.00 uur

Zaterdagen

06.00 uur - 10.00 uur

10.00 uur - 18.00 uur

00.00 uur - 06.00 uur
18.00 uur - 24.00 uur

¹ categorie l:

² categorie ll:

³ categorie lll:

De periode waarbinnen de fysieke afsluiting bij de opritten en afritten van de promenade buiten werking zijn
(de palen zijn naar beneden). De nadruk ligt hier op het belang van de bedrijven, gevestigd aan de promenade.
Gedurende deze periode gelden met name collectieve ontheffingen.
De periode waarbinnen de promenade fysiek is afgesloten (de palen zijn omhoog) maar de winkels voor het
overgrote deel geopend zijn. De nadruk ligt hier op het belang van het winkelend publiek. Gedurende deze
periode gelden de individuele ontheffingen.
De periode waarbinnen de promenade fysiek is afgesloten en de winkels doorgaans zijn gesloten. De nadruk
ligt hier op de rust voor bewoners en bezoekers van de binnenstad. Gedurende deze periode gelden met
name ontheffingen voor spoedeisende hulp, hulpverleners en bewoners en ondernemers die zijn gevestigd
aan de promenade.

7. Toelichting artikel 5
Artikel 5. Individuele ontheffingen
Individuele ontheffingen kunnen worden verleend aan de in onderstaande tabel vermelde doelgroepen
Doelgroep

Toestemming

Categorie

Toegestaan

Dienstverlenende
bedrijven

nee, tenzij

l en/of lll

berijden en stil staan t.b.v. het laden en
lossen en/of t.b.v. het verrichten van werk
zaamheden (m.u.v. zon- en algemeen erken
de feestdagen, daarvoor geldt de ontheffingsperiode van 18.00 uur tot 24.00 uur)

Bedrijfsmatig vervoer van
aan bederf onderhevige
verswaren zoals
bloemen, vlees en
warme maaltijden

nee, tenzij

l, ll en lll

berijden en stil staan uitsluitend t.b.v. het
laden en lossen (noodzaak aantonen)

Geld- en waardetransport

nee, tenzij

lll

berijden en stil staan uitsluitend t.b.v. het
laden en lossen (m.u.v. zon- en algemeen
erkende feestdagen, daarvoor geldt de ont
heffingsperiode van 18.00 uur tot 24.00 uur)

Huisartsen

nee, tenzij

l, ll en lll

berijden en stil staan t.b.v. het bezoeken
van patiënten en/of slachtoffers in verband
met spoedgevallen

Politie, brandweer,
ziekenauto’s en andere
door de Minister van
Verkeer en Waterstaat
aangewezen hulpverleningsdiensten

nee, tenzij

l, ll en lll

berijden en stil staan t.b.v. het laden en
lossen en/of t.b.v. het verrichten van
werkzaamheden

Bedrijven die 24-uurs
service verlenen en
nutsbedrijven

nee, tenzij

l, ll en lll

berijden en stil staan t.b.v. het laden en
lossen en/of t.b.v. het verrichten van
werkzaamheden (noodzaak aantonen)

Gemeentelijke diensten

nee, tenzij

l, ll en lll

berijden en stil staan t.b.v. werkzaamheden
(noodzaak aantonen)

Bewoners/bewoonsters

nee, tenzij

lll

berijden en stil staan uitsluitend t.b.v. het
laden en lossen (maximaal 1 ontheffing per
huishouden of onderneming)

Ondernemers/
onderneemsters

nee, tenzij

l en lll

berijden en stil staan uitsluitend t.b.v. het
laden en lossen (maximaal 1 ontheffing per
huishouden of onderneming)

