Algemene voorwaarden uitweg binnen de bebouwde kom en voor gebruik door personenauto en/of lichte
bestelbus
• De uitweg dient door een erkend stratenmakers bedrijf aangelegd te worden, u bent vrij in de keuze van dit
bedrijf. Alle kosten voor de aanleg van de uitweg komen voor uw rekening.
• Tijdens de uitvoering dient er veilig gewerkt te worden. Dit betekent o.a. bebording en afzetmateriaal
conform actuele CROW publicatie veilig werken langs de weg.
• De vormgeving en het materiaalgebruik van de uitweg moet gelijk zijn aan de overige uitwegen in de straat.
• De breedte van de uitweg is maximaal de breedte van de uitweg op uw eigen terrein.
• Bij het doorsnijden van een voetpad dienen de bestaande 30 x 30 x 4,5 cm tegels over de gehele breedte van
de uitweg vervangen te worden voor 30 x 30 tegels met een dikte van 6 centimeter.
• Bij het doorsnijden van gemeentelijk groen dient de verhardingsconstructie, voor zover aangelegd op
gemeentegrond, als volgt te worden opgebouwd:
0,20 m zand
0,25 m menggranulaat 0/31,5
0,05m straatzand
Bestratingsmateriaal, afmeting en kleur gelijk aan overige uitwegen in de straat. Indien dit niet uniform
is, dan de meest voorkomende aanhouden.
Een kantopsluiting toepassen van betonnen opsluitbanden met het formaat 0,15x0,25x1,00m.
• De uitweg moet zo worden aangelegd dat de afwatering van de weg niet wordt belemmerd.
• Bij de aansluiting van een uitweg op een asfaltweg zonder trottoirband, dient de rand van de asfaltverharding
recht te worden gezaagd zodat een rechte aansluiting ontstaat tussen het asfalt en de uitwegverharding.
• U bent twee jaar na aanleg verantwoordelijk voor het onderhoud aan de uitweg. Indien binnen deze twee
jaar verzakkingen in de door u aangelegde uitweg optreden, dan bent verplicht de verzakking te herstellen.
Indien u dit nalaat, zal de gemeente de verzakking op uw kosten herstellen.
• De melding vrijwaart u niet voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die direct of indirect
verband houden met de uitweg.
• Als er sprake is van plaatsing of verplaatsing van een boom, kolk of lichtmast dient er contact te worden
opgenomen met de gemeente Hollands Kroon via 088-3215000, of via het contactformulier op onze website.
U dient er rekening mee te houden dat het enkele weken kan duren voordat een lichtmast verplaatst kan
worden. De kosten voor plaatsing of verplaatsing komen voor uw rekening.
• De toestemming van uw uitweg ligt na het ontvangen van deze brief 6 weken ter inzage. In deze periode is
het mogelijk om bezwaar te maken op deze toestemming. U mag in deze periode uw uitweg al uitvoeren,
maar dit is wel op eigen risico.
• Uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden dient u het team Beheer Openbare Ruimte
(BOR) hiervan in kennis te stellen via telefoonnummer 088-3215000 of via het contactformulier op onze
website.
Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.
Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.
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