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Melding aanleg of wijziging uitrit 
 

Wilt u een uitrit naar de openbare weg maken of veranderen? Dat moet u melden bij de gemeente. Als het 

college besluit om de aanleg te weigeren, dan krijgt u binnen 4 weken een gemotiveerde afwijzing. 

Op pagina 2 van dit formulier staan de voorwaarden waaraan een uitrit moet voldoen. 

Lever dit formulier, inclusief de bijlagen, in bij de receptie in het gemeentehuis, of stuur het naar:  

Gemeente Texel, Postbus 200, 1790 AE  DEN BURG, of per email: gemeente@texel.nl. 

Heeft u nog vragen? neem contact op met de gemeente, telefoon 14 0222. 

 

1. Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters en/of naam bedrijf  

Correspondentieadres  

Postcode en plaats  

Telefoon overdag  

E-mail  

2. Gegevens uitrit 

Waarom wordt de uitrit aangevraagd ? 

 

 

 

Is het een wijziging van een bestaande 

uitrit of een nieuwe uitrit? 
 Wijziging bestaande uitrit  Nieuwe uitrit 

Straat, postcode en plaats van de uitrit 

of van het perceel waarop het aansluit? 
 

Heeft het perceel al een uitrit?  Ja  Nee 

Vervalt de ‘oude’ uitrit na aanleg van de 

nieuwe uitrit? 
 Ja  Nee 

Wordt de uitrit gemaakt over een sloot ? 
 Ja: Toestemming waterschap 

bijvoegen. 
 Nee 

3. Verplichte bijlagen 

 Situatietekening op schaal, bij voorkeur 1:1000  

4. Ondertekening 

Dit formulier is volledig en naar waarheid ingevuld. 

Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 

Datum  Ondertekening 

  

In te vullen door de gemeente 

Datum ontvangst Naam medewerker Paraaf 
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Voorwaarden uitrit 
 
De uitrit wordt aangelegd door een erkende stratenmaker. 
 
U heeft toestemming nodig van het Waterschap als de uitrit wordt gemaakt over een sloot 
 
Het kan zijn dat er op grond van het geldend bestemmingsplan ook een omgevingsvergunning nodig 
is. 
 
 

Oprijzicht 
 
Het oprijzicht vanaf de weg op minimaal 5 meter vanaf de hoofdweg dient 75 meter te bedragen. 
(Indien het oprijzicht bij een erftoegang niet is te realiseren kan een minimummaat van 2,5 meter 
worden aangehouden, afhankelijk van de situatie ter plaatse, dit ter beoordeling aan 
Gemeentewerken. Hierbij moet o.a. rekening worden gehouden met verkeersintensiteit vanuit de 
dam en op de verkeersweg.) 
In dit oprijzicht mogen geen obstakels voorkomen die de waarneming bemoeilijken. 

 

Tekening oprijzicht 
 
Oprijzicht: afstand waarover stilstaand of nagenoeg stilstaand verkeer op een weg op 5 meter voor 
een kruispuntsvlak of kruisingsvlak, de kruisende weg moet kunnen overzien om deze op te rijden 
of over te steken zonder het verkeer op de kruisende weg te hinderen. 
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