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AANVRAAGFORMULIER  

VERGUNNING PLAATSEN GEDENKTEKEN (duurzaam karakter) 

 

 

Gegevens aanvrager: 

 

 

Naam aanvrager :____________________________________________________ 

 

Adres 

 

:____________________________________________________ 

 

Postcode / Woonplaats 

 

:____________________________________________________ 

 

Telefoonnummer 

 

:_______________________mobiel:_______________________ 

 

Locatie plaatsing: 

 

 

Beschrijf waar u het gedenkteken 

wilt plaatsen 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

S.v.p. situatietekening of foto van de beoogde locatie bijvoegen. 

 

Omschrijving gedenkteken  

 

Soort gedenkteken                                                     

 

: ___________________________________________________ 

 

Afmetingen gedenkteken (lxbxh) 

 

Materiaal gedenkteken 

 

: ___________________________________________________ 

 

: _________________________________________ 

 

 

S.v.p. ontwerptekening of foto van het gewenste gedenkteken bijvoegen 

 

 

 

 

 

 

 

Ingevuld op datum 

 

 

 

Door ondertekening van deze aanvraag gaat u akkoord met de 

voorwaarden zoals vermeld in dit formulier. 

 

 

:_______________________ te __________________________ 

 

Handtekening aanvrager 

 

:____________________________________________________ 

 

Aantal bijlagen 

 

:_____________ 

 

Eventuele vragen of opmerkingen 

 

: _________________________________________________ 

 

 __________________________________________________ 
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De voorwaarden langdurige plaatsing gedenkteken  

 

1. Voorbeelden zijn: gedenksteen, bermmonument. 

2. In de bebouwde kom zijn uitsluitend gedenktegels toegestaan met de afmetingen 30 x 30 x 10 cm. 

De tegel mag niet boven het maaiveld uitsteken. 

3. In de onverharde berm is de maatvoering van het gedenkteken maximaal 50 x 50 x 50 cm. Het 

gedenkteken dient minimaal 1 meter vanaf de kant van de verharding geplaatst te worden. 

4. Het materiaal is weerbestendig en tevens bestand tegen vandalisme. 

5. De plaatsingsperiode is maximaal 5 jaar. Deze periode kan eenmalig met 5 jaar verlengd worden. 

6. De kosten voor het maken, plaatsen en onderhoud van het gedenkteken zijn voor de aanvrager. 

7. Het gedenkteken mag geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. 

8. Plaatsing op een viaduct, in een middenberm, op een vluchtheuvel en bevestiging aan bomen, 

verkeerspalen, lichtmasten en kasten van nutsbedrijven is niet toegestaan. 

9. Na afloop van de plaatsingsperiode moet het gedenkteken door de aanvrager verwijderd worden. 

10. Uw aanvraag wordt beoordeeld. Indien deze positief is ontvangt u een vergunning. Plaatsing van 

het gedenkteken gebeurt in overleg met de heer V. Groener van het team Beheer en Onderhoud 

va de gemeente Zutphen. 

 

 

Inlichtingen 

Voor vragen en inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Zutphen via het 

algemene telefoonnummer 14 0575.  

 

Het formulier opsturen naar : 

Gemeente Zutphen  

Team Veiligheid  

Postbus 41 

7200 AA Zutphen 


