Gemeente Purmerend
Postbus 15
1440 AA Purmerend
info@purmerend.nl

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Formulier Gevelreiniging (inclusief uithakken)
(zoals bedoeld in het Uitvoeringsbeleid Gevelreiniging Gemeente Purmerend)
Van toepassing zijnde wet- en regelgeving
Besluit lozen buiten inrichtingen voor wat betreft de lozingen in de bodem en op het vuilwater- of hemelwaterriool;
artikel 42 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) Purmerend 2003 voor wat betreft het veroorzaken van geluidshinder;
artikel 25 van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008 voor wat betreft een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op
een wijze die hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu kan veroorzaken.

1. ALGEMENE GEGEVENS
Vul dit onderdeel van het formulier altijd in. Als bij de vraag een bijlage hoort, dan is dit aangegeven.

1.

INFORMATIE UITVOERDER
Organisatie/bedrijf:
Naam en voorletter(s):
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

2.

PROJECTINFORMATIE
Opdrachtgever:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Adres van het te reinigen object:
Soort object: woning / school / bedrijfspand / brug / overig, nl.:
Materiaal oppervlakte: steen / beton / glas / anders, nl.:
De reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd van (datum):
tot en met:

3.

WERKWIJZE REINIGING
Welke reinigingsmethode wordt gebruikt?: (geef één of meerdere keuzes aan)
Eenvoudige reiniging
afwassen met water
schoonspuiten met water onder een druk van ten hoogste 200 bar (hoge druk) zonder toevoeging van ontvetters
stoomreinigen onder een druk van ten hoogste 200 bar (hoge druk) zonder toevoeging van
ontvetters
Voorbehandelingen
bevochtigd handmatig schuren met schuurpapier of met een handschuurapparaat
borstelen
handmatig uithakken
mechanisch uithakken
schuren of borstelen met roterende schuurmachines met bronafzuiging
afblazen met perslucht tot 8 bar
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Droge reiniging
droog integraal stralen
Natte reiniging
schoonspuiten met water onder een druk van meer dan 200 bar
hoge druk watergritstralen (bijvoorbeeld met olivinezand)*
Natte reiniging
schoonspuiten met water onder een druk van meer dan 200 bar
hoge druk watergritstralen (bijvoorbeeld met olivinezand)*

4.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Gaat u de gevel uithakken en voegen?
Nee
Ja, dan vraagt u hierbij ook een ontheffing/vergunning aan op basis van artikel 25 van de
Afvalstoffenverordening
Zijn er tijdens de werkzaamheden toestellen en apparaten in werking die geluidshinder
kunnen veroorzaken? (Bijvoorbeeld een compressor of aggregaat)
Nee
Ja, dan vraagt u hierbij ook een ontheffing/vergunning aan op basis van artikel 42 van de
Algemene plaatselijke verordening 2003

2. ONDERTEKENING
Vul dit onderdeel van het formulier altijd in. U ondertekent en verstuurt de aanvraag inclusief
bijlagen.

1.

Ondertekening
Onderteken deze aanvraag als u alle van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord
Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld
Naam:
Plaats:
Datum:
Handtekening:
Aantal bijgevoegde bijlagen:

2.

Aanvraag versturen
Stuur alle ingevulde onderdelen van het meldingsformulier inclusief de bijlagen per email of per
post naar de gemeente Purmerend.
Adres:
Postbus 15
1440 AA Purmerend
E-mailadres:
info@purmerend.nl

voeg een beschrijving bij van de gebruikte apparatuur en gebruikte stoffen (productinformatiebladen)
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3. MELDING HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER
Voor het onttrekken en lozen van grondwater op het oppervlaktewater is een watervergunning nodig van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Daarnaast wordt
door HHNK een heffing gerekend voor het lozen van onttrokken grondwater in de riolering of het
oppervlaktewater. Meldingen van onttrekkingen en lozingen moeten aan HHNK op onderstaand
telefoonnummer worden gemeld.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Centraal/ Watersystemen
Bezoekadres:
Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard
Postadres:
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
Tel: 072-582 8282
www.hhnk.nl
info@hhnk.nl

N.B. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving,
telefoonnummer 0299 452 452.
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