
Scan het ingevulde formulier en mail het aanvraag formulier en de foto’s naar 

postbus20@enschede.nl 

 

Aanvraagformulier ontheffing plaatsen voorwerpen in de openbare ruimte 

Uw persoonlijke gegevens: 

Aanhef:  heer/ mevrouw 

Uw naam: <voornaam> <achternaam> 

(Uw) Adres: <straatnaam> < Huisnummer + toevoeging> 

(Uw) Woonplaats <naam woonplaats> 

Contactgegevens: <telefoonnummer> <mailadres>  

 

Gegevens over het in de openbare ruimte te plaatsen voorwerp 

Voorwerp 1 Aantal  

Omschrijving voorwerp  
Geef de omschrijving van het 

voorwerp, bijvoorbeeld 

‘hoogwerker’, ‘hijsinstallatie’ , 

‘container’ 

 

 Het voorwerp staat: 

 

• in het stadserf van 

Enschede (kaart). 

• op een fietspad, rijbaan 

of nabij kruisingen. 

• op calamiteitenroutes. 

• nabij een uitweg.  

• op of nabij een 

busbaan/busroute.  

• op of nabij 

brandkranen/kabels/leidi

ngen.  

• in de onmiddellijke 

nabijheid van een 

beschermwaardige boom 

(artikel 4:10 APV). 

(kruis aan wat van toepassing 

is): 

 

 

 

 

 

 

 

 Indien geen van bovenstaande 

situaties van toepassing is dan kunt 

u volstaan met een melding 

 

Locatie Voorwerp 1 Straatnaam Huisnummer + toevoeging 

 Naam Woonplaats 

Startdatum Datum start plaatsing 

Einddatum Datum verwijdering 

Omschrijving locatie Geef 

hier een nadere omschrijving zodat 

duidelijk wordt waar het voorwerp 

exact wordt geplaatst. Bijvoorbeeld: 

‘deels in de voortuin en deels op het 

trottoir.’ 

 

Foto’s Voeg een foto toe van het 

voorwerp en een foto van de situatie 

zodat de omgeving waar het 

voorwerp wordt geplaatst duidelijk 

zichtbaar is. 

 

 



 

Voorwerp 2 Aantal  

Omschrijving voorwerp  
Geef de omschrijving van het 

voorwerp, bijvoorbeeld 

‘hoogwerker’, ‘hijsinstallatie’, 

‘container’ 

 

 Het voorwerp staat: 

 

• in het stadserf van 

Enschede (kaart). 

• op een fietspad, rijbaan 

of nabij kruisingen. 

• op calamiteitenroutes. 

• nabij een uitweg.  

• op of nabij een 

busbaan/busroute.  

• op of nabij 

brandkranen/kabels/leidi

ngen.  

• in de onmiddellijke 

nabijheid van een 

beschermwaardige boom 

(artikel 4:10 APV). 

(kruis aan wat van toepassing is): 

 

 

 

 

 

 

 

 Indien geen van bovenstaande 

situaties van toepassing is dan kunt 

u volstaan met een melding 

 

Locatie Voorwerp 2 Straatnaam Huisnummer + toevoeging 

 Naam Woonplaats 

Startdatum Datum start plaatsing 

Einddatum Datum verwijdering 

Omschrijving locatie  

Geef hier een nadere omschrijving 

zodat duidelijk wordt waar het 

voorwerp exact wordt geplaatst. 

Bijvoorbeeld: ‘deels in de voortuin en 

deels op het trottoir.’ 

 

Foto’s  
Voeg een foto toe van het voorwerp 

en een foto van de situatie zodat de 

omgeving waar het voorwerp wordt 

geplaatst duidelijk zichtbaar is. 

 

 
Het volledig ingevulde formulier wordt in behandeling genomen. 

Het voorwerp pas mag worden geplaatst na de verkregen ontheffing. 
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