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Ruimte en Economie 

 

Beheer Openbare Ruimte 

Postbus 78 

2600 ME  Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

 

Aanvraag vergunning graafwerkzaamheden 
 

Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden in 

gemeentegrond. Dien de aanvraag uiterlijk 8 weken voor aanvang van het werk in. U bent verplicht om 

belanghebbenden in een vroeg stadium over de werkzaamheden te informeren. 
 

Gegevens bedrijf netbeheerder 

Naam bedrijf  

Afdeling  

Postbusnummer  Postcode  

Plaats  

Contactpersoon  

E-mailadres  

Telefoonnummer  OPTA-nummer  

 

Factuuradres 

Naam bedrijf  

Afdeling  

Postbusnummer  Postcode  

Plaats  

Contactpersoon  

Telefoonnummer  

Onder vermelding van  

 

Gegevens aannemer 

Nummer bedrijf  

Adres  

Contactpersoon  

Telefoonnummer  

Nummer KvK  
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Ruimte en Economie 

Beheer Openbare Ruimte 

Postbus 78 

2600 ME  Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

Soort kabels 

Aan welk soort kabels gaat u de werkzaamheden uitvoeren? 

Elektra Gas Water 

Telecom Kabel tv Mantelbuizen 

 Anders, namelijk 

Locatie werkzaamheden 

Waar gaat u de werkzaamheden uitvoeren? 

Straatnaam 

Huisnummer 

Beschrijving werkzaamheden 

Welke werkzaamheden gaat u uitvoeren? 

Aanleggen, vervangen, ruimen of omleggen van kabels en leidingen 

Huisaansluiting (meer dan 10 meter geul, haaks op het hoofdtracé) 

Aanbrengen van lasgaten (handholes) 

 Anders, namelijk 

Projectnummer 

Hoeveel meter tracé wordt er aangelegd, omgelegd of verwijderd? 

Gaat het om bovengrondse voorzieningen? 

 Nee 

 Ja, namelijk 

Planning werkzaamheden 

Wanneer gaat u de werkzaamheden uitvoeren? 

Startdatum 

(Verwachte) einddatum 
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Ruimte en Economie 

 

Beheer Openbare Ruimte 

Postbus 78 

2600 ME  Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

 

Bijlagen 

Voeg bij uw aanvraag de volgende bijlagen: 

 

 Tekening van de nieuwe situatie in vijfvoud waarop duidelijk de plaats van de aan te leggen, te 

ruime of te vervangen kabels en leidingen is aangegeven. 

 

o De schaal van de tekening voor kabels en leidingen mag niet groter zijn dan 1:500. 

o De tekening is voorzien van een aanvullend overzicht op een schaal van 1:1.000 

waaruit blijkt waar de werkzaamheden plaatsvinden. 

o Het formaat van de tekening is groter dan A4 en voorzien van maataanduidingen. 

o De tekening is voorzien van verschillende aanduidingen van de te leggen, te verleggen 

of te verwijderen kabels en leidingen. 

o De tekening is voorzien van een legenda met daarop aangegeven: 

 Tekeningnummer / revisie 

 Projectnummer 

 Gebruikte schaal 

 De verschillende aanduidingen van de te leggen, te verleggen of te verwijderen 

kabels en leidingen 

 

 Omleidingsvoorstel (indien noodzakelijk) 

 

Zonder de verplichte tekeningen kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

 

Ondertekening 

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

 

Plaats:  Handtekening  

Datum:   
 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage mee met het contactformulier dat u vindt op 

www.delft.nl/contact. Of per post naar Gemeente Delft, Postbus 78, 2600 ME  Delft. 
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