
     

 
 

Aanvraagformulier ontheffing verkeersmaatregelen 
Verzoek om toegang tot een afgesloten weg (art. 149 Wegenverkeerswet 1994) 

 

1.  Aanvrager 
          

De heer / mevrouw: ……..………………………..……………………………………………………… 

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Postcode: …………………………………….. Plaats:…………….……………………………………. 

 

Telefoon:…………………………………………………………………………………………………. 

 

e-mail: ...…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Afgesloten weg/weggedeelte 

 
Ik vraag toegang voor de weg/het weggedeelte:  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

     3. Ontheffing 
 

Om voor een ontheffing in aanmerking te komen, moet u aan een van onderstaande voorwaarden 

voldoen. 

o Ik woon aan de afgesloten weg. 

o Mijn bedrijf is aan de afgesloten weg gevestigd.  

o Ik heb een in- of uitrit aan de afgesloten weg.  

o Aan de afgesloten weg liggen gronden die ik regelmatig moet bewerken. 

o Ik moet bedrijfsmatige werkzaamheden verrichten aan deze weg. 

  

Wilt u aankruisen welke voorwaarde(n) voor u geldt. 

U kunt dit eventueel toelichten: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

4. Verlies, diefstal of slijtage sleutel  
 

Bij verlies, diefstal of slijtage van uw sleutel kunt u tegen betaling een duplicaat aanvragen. Maakt u 

eerst een afspraak via ons 5-cijferige telefoonnummer 14 053. Neemt u bij de afspraak uw ontheffing 

en een geldig legitimatiebewijs mee.  

 

 

 5. Kosten  

 

Voor de ontheffing en sleutel moet u betalen.  In ons digitaal loket vindt u de kosten. Kijkt u op  

www.enschede.nl,  zoekterm “afgesloten wegen”  

 

 

 6. Ondertekening 
 

Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Mocht de gemeente 

Enschede constateren dat u niet de juiste gegevens verstrekt heeft, dan is zij bevoegd om de verstrekte 

ontheffing in te trekken.  

 

Datum           : 

Handtekening : 

 

 

 

7. Versturen van de aanvraag 

 

Controleert u of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend.   

U kunt de aanvraag op de volgende manieren insturen: 

Digitaal 

U scant de documenten en stuurt deze naar: postbus20@enschede.nl  

 

Per post 

Gemeente Enschede 

Postbus 20 

7500 AA ENSCHEDE 

 

 8. Vragen? 

 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via www.enschede.nl/contact. Op werkdagen 

kunt u ons tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereiken op nummer (053) 481 7100.  
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