
Melding formulier inrit of uitrit 
Wilt u een inrit of uitrit (hierna: inrit) maken of aanpassen naar de openbare weg? Dan moet 
u hiervoor een melding doen. Een melding vraagt u aan via de website van de gemeente 
Beverwijk. 

Voorwaarden voor een melding bij de gemeente 

Voor een inrit gelden de volgende voorwaarden: 

 De weg blijft bruikbaar en veilig; 

 Groenvoorzieningen blijven beschermd; 

 Openbare parkeerplaatsen mogen door de aanleg niet komen te vervallen, 

 De toegestane breedte van de inrit bij een woning is afhankelijk van de breedte van 
de openbare weg. Op eigen terrein mag de inrit maximaal 3,5 meter breed zijn. Bij 
bedrijven geldt een maximale breedte van 8 meter. 

 
Let op! Het is belangrijk dat u een situatietekening en een foto van de bestaande situatie 
meestuurt bij uw melding. Op de situatietekening staat: 

 de plek van de inrit 
 de afmeting (hoe groot en lang het is) van de nieuwe inrit 
 de materialen van de inrit 
 de mogelijke obstakels voor het maken van de nieuwe inrit. Denk bijvoorbeeld 

aan bomen of lantaarnpalen 

1. Gegevens van de melder 

o Particulier 
o Bedrijf 

(Bedrijfs)Naam: ……………………………………………………………………  
Adres: ……………………………………………………………………  
Postcode: ……………………………………………………………………  
Woonplaats: ……………………………………………………………………  
Geboortedatum: ……………………………………………………………………  
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………  
Emailadres: ……………………………………………………………………  
BSN (of KVK)-nummer: ……………………………………………………………………  

2. Gegevens inrit 

Naam van de weg waar de inrit  op aansluit: 
…………………………………………………………………………………………………..  

o Een nieuwe inrit 
Gewenste breedte:…………………………………………………………………………  

o Een verbreding / versmalling van een bestaande inrit 
Huidige breedte: …………………………………………………………………………...  
Gewenste breedte: ………………………………………………………………………...  

 
 
 
 
 
 
 



Meldingsformulier inrit 

3. Motivering (optioneel) bij afwijking van de maximale breedte of aantal inritten 

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

4. Welke obstakels zijn er voor de inrit? 

(aankruisen wat van toepassing is) 
o Boom 
o Straat- of trottoirkolk 
o Lichtmast 
o Brandkraan 
o Anders, namelijk………………………………………………………………………….....  
o Niet van toepassing 

Kosten 

De kosten voor het maken van een inrit zijn voor rekening van de aanvrager. Deze kosten 
kunnen verschillen. Dit hangt af van de lengte, breedte en maatregelen. Wij kunnen voor u 
een offerte maken. Neem daarvoor contact op met team Openbare Ruimte, te bereiken via 
0251 256 256. 

Doorlooptijd  

Binnen maximaal 8 weken ontvangt u een reactie. 

Datum:  

Handtekening aanvrager:  

 
 
 
……………………………….. …………………………………………  
 
 
U kunt dit formulier inclusief bijbehorende bijlagen opsturen naar onderstaand adres. 
 
Via e-mail: 
info@beverwijk.nl 
 
Via de post: 
Gemeente Beverwijk 
T.a.v. team Leefomgeving, eenheid bijzondere wetten 
Postbus 450 
1940 AL  Beverwijk 
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