Sector Waterbeheer

Delftechpark 23, Delft

E-mail

: loket@hhdelfland.nl

Postbus 3061, 2601 DB Delft

Internet

: www.hhdelfland.nl

Tel (015) 260 81 08

MELDINGSFORMULIER STREMMING
Dit formulier is van toepassing indien u werkzaamheden gaat uitvoeren, die een stremming van een
vaarweg tot gevolg hebben. Via onderstaande link kunt u nagaan of de werklocatie in een vaarweg ligt:
https://www.hhdelfland.nl/inwoner/plezier-met-water/varen-1.
Op basis van de door u overgelegde gegevens wordt beoordeeld of er een stremmingsbesluit moet
worden genomen.

Datum melding
1.

:

Uw kenmerk

:

CORRESPONDENTIEADRES MELDER

(Bedrijfs)naam

:

Afdeling

:

Contactpersoon

:

Adres/Postbus

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoon (vast)

:

Telefoon (mobiel)

:

E-mailadres

:

2.

O Man

O Vrouw

LOCATIE VAN DE STREMMING (svp kaartje toevoegen)

Adres

:

Dichtstbijzijnde straat+huisnr opgeven

Postcode

:

Dichtstbijzijnde postcode opgeven

Plaats

:

Omschrijving

:

Kad. gemeente

3.

Sectie

Perceelnr(s)

OMSCHRIJVING VAN DE STREMMING

Indien de schrijfruimte onvoldoende is, genummerde bijlage(n) toevoegen

4.

GECOMBINEERDE WERKZAAMHEDEN

Is de stremming een gevolg van werkzaamheden
waarvoor een vergunning bij Delfland is aangevraagd?

: Ja/nee

Wat is de datum van de aanvraag/melding?

:

Wat is het kenmerk van de aanvraag/melding?

:
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5.

PLANNING STREMMING/BEPERKTE DOORVAART

Geplande startdatum van volledige stremming

:

Geplande einddatum van volledige stremming

:

Geplande startdatum van beperkte doorvaart

:

Geplande einddatum van beperkte doorvaart

:

6.

VOORSTEL COMMUNICATIE

Geef aan hoe belanghebbende (omwonende, jachthavens, passanten etc.) worden geinformeerd over
de voorgenomen stremming.

Indien de schrijfruimte onvoldoende is, genummerde bijlage(n) toevoegen

7.

AFSTEMMING MET ANDERE OVERHEDEN

Geef aan of afstemming met andere overheden heeft plaatsgevonden en welke afspraken zijn gemaakt.

8.

CONTACTPERSOON TIJDENS DE STREMMING

Contactpersoon

:

Telefoon (vast)

:

E-mailadres

:

9.

O Man
Telefoon (mobiel)

O Vrouw

:

MEE TE ZENDEN STUKKEN


10.

een kaart van de locatie van de stremming
ONDERTEKENING

MELDER
NAAM

: ________________________

PLAATS

: ________________________

DATUM

: ________________________

HANDTEKENING:

Percelen niet in uw eigendom
Wij wijzen u erop dat u voor het betreden van percelen of het uitvoeren van werken op percelen, die niet
in uw eigendom zijn, naast deze melding een overeenkomst moet sluiten met de eigenaar van die
percelen.Voor het uitvoeren van handelingen op Delflands percelen kunt u contact opnemen met het
team Juridische ondersteuning & Vastgoed, telefoonnummer (015) 260 83 25.
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