Aanvraagformulier badge
containerpark voor
niet- inwoners Berlare en jeugdverenigingen
gemeentebestuur Berlare
dienst vergunningen

Ontvangstdatum: ………………………………
Dossiernummer: ……………………………….
CBS: ………………………………………………..
Factuur: …………………………………………..

De gemeente Berlare kan bepaalde niet-inwoners een badge voor het containerpark toekennen.
Volgende bewoners komen in aanmerking:
Verbouwen woning:
Indien een niet-inwoner een woning in de gemeente Berlare heeft gekocht en deze wenst te
verbouwen kan een badge afgeleverd worden door het college van burgemeester en schepenen.
Geldigheid: 6 maanden vanaf datum goedkeuring aanvraag en 1 maal verlengbaar.
Leeghalen woning:
Indien een niet-inwoner een woning wenst leeg te halen door bijvoorbeeld een sterfgeval, kan een
badge afgeleverd worden door het college van burgemeester en schepenen.
Geldigheid: 3 maanden vanaf datum goedkeuring aanvraag en 1 maal verlengbaar.
Tweede verblijf:
Personen die opgenomen zijn op de lijst van tweede verblijven kan na aanvraag een badge
toegekend worden. Geldigheid: 1 jaar vanaf datum beslissing college van burgemeester een
schepenen. Badges worden verlengd op basis van de lijst tweede verblijven.
Deze badge wordt enkel afgeleverd voor de fractie groenafval.
Camping of verblijfspark:
Personen die een tijdelijke verblijfplaats op een camping of verblijfspark bezitten kunnen na
aanvraag een badge toegekend worden door het college van burgemeester en schepenen.
Geldigheid: vanaf datum goedkeuring aanvraag tot einde van dat jaar en kan jaarlijks opnieuw
aangevraagd worden. Deze badge wordt enkel afgeleverd voor de fractie groenafval.
Jeugdverenigingen:
Jeugdverenigingen in Berlare kunnen een badge vragen voor toegang tot het recyclagepark.
Het reglement van het recyclagepark dient steeds gerespecteerd worden, ook qua hoeveelheid. Er
wordt per vereniging 1 badge afgeleverd.
Bij de goedkeuring dient een bedrag van 8 euro betaald te worden aan Verko/DDS voor de
waarborg van de toegangspas.
Opmerking: Dit document houdt geen goedkeuring in, u wordt later op de hoogte gebracht van
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Gegevens aanvrager
Naam:
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….…………………………………………………..………………………………………………….
Telefoonnummer contactpersoon (te bereiken tijdens kantooruren):……………………………………………
Dienst vergunningen| Dorp 22 - 9290 Berlare |
T 052 43 25 15 | vergunningen www.berlare.be | IBAN: BE64 0910 0026 4252

Reden van aanvraag
☐

Verbouwen van woning
Adres in Berlare:……………………………………………………………

☐

Leeghalen woning
Adres in Berlare:……………………………………………………………

☐
☐
☐

Tweede verblijf
Camping of verblijfspark
jeugdvereniging
Naam jeugdvereniging:………………………………………………….

Hoe wenst u de badge te verkrijgen
☐

Ik wens de kaart thuis te betalen* en deze mag na ontvangst waarborg naar
mijn thuisadres verzonden worden.
**betaling dient te gebeuren op rekeningnummer BE46 3930 1017 0036 met referentie:
‘toegangspas RP Berlare naam aanvrager’

☐

Ik haal de badge zelf af aan het de hoofdbureau van DDS/Verko van Appels
(Bevrijdingsslaan 201, 9200 Appels**) en betaal ter plaatse de waarborg van 8,00 euro.
**openingsuren hoofdbureau DDS/Verko Appels: maandag tot en met vrijdag: van 8.30 uur tot
12.00 uur en van 12.30u uur tot 16.30 uur

Meer info?
Dienst vergunningen
Contactpersoon: Dorien De Waegeneer
 Dorp 22, 9290 Berlare
 052 43 25 15
 vergunningen@berlare.be

Datum aanvraag:…………………………..
Handtekening aanvrager:
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