
Aanvraagformulier verkeersontheffing
Aanvraagformulier voor het verlenen van een ontheffing volgens artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990

• Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag voor een verkeersontheffing bent u leges verschuldigd.
• Voor een aanvraag voor een verkeersontheffing bent u altijd leges verschuldigd, ongeacht of de ontheffing wordt 

verleend.
• De gemeente is uiterst terughoudend met het verstrekken van verkeersontheffingen en maakt daarom dan ook 

een strenge overweging. Het is van belang dat u kunt aantonen dat er sprake is van een zekere noodzaak voor 
een verkeersontheffing.

• Leveranciers of bedrijven dienen kopieën van een geldig bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
(maximaal drie maanden oud) en een kentekenbewijs bij te voegen.

• Bewoners dienen kopieën van een rijbewijs en een kentekenbewijs bij te voegen.

Publieke dienstverlening
Unit Vergunning- en subsidieverlening

 *bezoekadres *telefoon *e-mail
   MALLEGATSPLEIN 10   14 072   post@alkmaar.nl
 *postadres  *internet
   POSTBUS 53    www.alkmaar.nl
   1800 BC  ALKMAAR 

1. Gegevens aanvrager

 Naam bedrijf of instelling
 indien bedrijf of instelling ontheffing aanvraagt

 Kamer van Koophandel nummer

 Naam

 Burgerservicenummer
 
 Adres

 Postcode en plaats

 Telefoonnummer

 e-mailadres

2. Soort aanvraag

  Nieuwe verkeersontheffing Kenteken

  Verlenging verkeersontheffing Kenteken

  Wijziging verkeersontheffing Oud kenteken  Nieuw kenteken

  Zakelijk

  Privé

3.  Periode van de ontheffing

 Van datum tot en met datum



4. Type verkeersontheffing (meerdere keuzes mogelijk)

 Let op bij keuze 9: hier alleen voor snorfietsen aan te vragen!
 Ontheffing gesloten verklaring binnenstad voor auto’s: aanvragen via Parkeerservice

 1 rijden door voetgangersgebieden en over stoepen (verkeersbord G7)

 2 rijden en parkeren in voetgangersgebieden en op stoepen (verkeersbord G7)
 
 3 rijden over fietspaden (verkeersbord G11, G12a, G13)

 4 rijden en parkeren op fietspaden (verkeersbord G11,G12a, G13)

 5 rijden door parken en groenstroken (artikel 5:8 van de APV) 

 6 rijden en parkeren in parken en groenstroken (artikel 5:8 van de APV)

 7 rijden, laden, lossen bij busbanen, bushaltes, stations en stationsplein

 8 verplichte rijrichting / éénrichtingsverkeer (verkeersbord C2)

 9 gesloten verklaring (verkeersbord C1)         met onderbord “fietsen toegestaan, snorfietsen niet”       
  
 10 stopverbod (verkeersbord E1          of gele doorgetrokken streep)

 11 parkeerverbod (verkeersbord E2          of gele doorgetrokken streep)

 12 parkeren grote voertuigen op troittoir / openbare weg (artikel 5:7 van de APV)

 13 parkeren bij een laad- en loszone (verkeersbord E7)

 14 gesloten verklaring (verkeersbord C6)          tijdens spits Oterleek

 15 parkeren buiten de parkeervakken
 
 16 Lengtebeperking (verkeersbord C17)         en/of zwaarte beperking (verkeersbord C20, C21)

5. Omschrijving noodzaak voor verkeersontheffing. bij onvoldoende ruimte: voeg bijlage toe

6. Ondertekening
 
 Naam aanvrager      Handtekening

 Datum

 Plaats

U kunt het ondertekende formulier met de vereiste bijlagen per post verzenden naar:
 Gemeente Alkmaar
 unit Vergunning- en subsidieverlening
 Postbus 53
 1800 BC Alkmaar
Of u kunt het ondertekende formulier met de vereiste bijlagen mailen naar verkeersontheffingen@alkmaar.nl

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunning- en subsidieverlening via telefoonnummer 14 072.
U kunt ook uw vraag stellen per e-mail stellen via verkeersontheffingen@alkmaar.nl

https://alkmaar.parkeerservice.nl/ondernemers/binnenstad/ontheffing-afgesloten-gebied-/
https://alkmaar.parkeerservice.nl/ondernemers/binnenstad/ontheffing-afgesloten-gebied-/
mailto:verkeersontheffingen%40alkmaar.nl?subject=verkeersontheffing
mailto:verkeersontheffingen%40alkmaar.nl?subject=verkeersontheffingen
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