Gemeente Dordrecht
Spuiboulevard 300
Dordrecht

Postadres

AANVRAAG STANDPLAATS WOONWAGEN

Postbus 8
3300 AA Dordrecht
I www.dordrecht.nl
T 078 770 48 38
F 078 770 80 80

Deze aanvraag stuurt u op naar:
Gemeente Dordrecht, Sector Stadsontwikkeling, ter attentie van de heer W. van den Engel.
Via www.dordrecht.nl leest u de huisvestingsverordening en de beleidsregels waarin de volgorde van
toewijzing is opgenomen. Met deze aanvraag wordt u op de wachtlijst geplaatst, u heeft nog geen recht op
een standplaats. U ontvangt een kopie van dit aanvraagformulier als bewijs van inschrijving. Alleen volledige
aanvragen worden in behandeling genomen. Onder punt 8 staan de bijlagen vermeld die u meestuurt bij
deze aanvraag. Meer informatie leest u via www.dordrecht.nl.
1 Gegevens aanvrager

□ man □

Naam en voorletters

__________________________________________________

vrouw

Geboortedatum

________________________________________________________________

Straat en huisnummer

_________________________________________________________________

Postcode en plaats

________________________________________________________________

Telefoonnummer

_________________________________________________________________

E-mail adres

_________________________________________________________________

2 Gegevens van uw partner

□ man □ vrouw

Naam en voorletters

__________________________________________________

Geboortedatum

________________________________________________________________

Telefoonnummer

_________________________________________________________________

E-mailadres

_________________________________________________________________

3 Gegevens inkomen
U stuurt mee

□ kopie jaaropgave van het afgelopen jaar

□ kopie loonstrook van de afgelopen maand

4 Gegevens huishouding
U vraagt woonruimte aan voor uzelf en ________ personen uit uw gezin.
Naam en geboortedatum van deze gezinsleden zijn:

□ man □ vrouw

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

□ man □ vrouw

______________________________________________________________________

□ man □ vrouw

______________________________________________________________________

□ man □ vrouw

5 Gegevens voorkeurlocatie
Uw voorkeur voor de woonwagenlocatie is
1) _________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________

Uw toelichting bij uw voorkeur is
1)__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6 Overige gegevens
1) U woont momenteel op een woonwagenlocatie
2) U heeft in het verleden op een woonwagenkamp gewoond

□ ja □ nee
□ ja □ nee

U woont momenteel niet op een woonwagenlocatie omdat _____________________________________
____________________________________________________________________________________
U wilt op een woonwagenlocatie wonen omdat _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Heeft u een eigen woonwagen als u een standplaats wordt toegewezen

□

U wilt verhuizen

binnen 1 jaar

□

□

ja

□

nee

en wilt nog minstens 1 jaar wachten

Alleen als u wel op een woonwagenlocatie heeft gewoond vult u ook de vragen met een * in
* Wat was de locatie en het adres:

______________________________________________________

__________________________________________________________________________________
* De periode vanaf _______________________________ tot __________________________________
* Wat was de naam van de hoofdbewoner __________________________________________________
* In welke relatie stond u met de hoofdbewoner _____________________________________________

Uw antwoord heeft geen invloed op het wel of niet toekennen van een woonwagenstandplaats
binnen deze termijn.
7 Ondertekening aanvrager
Naam

________________________________________________________________________

Datum

________________________________________________________________________

Handtekening

________________________________________________________________________

8 Bijlagen: U stuurt bij deze aanvraag de volgende bijlagen mee:
* kopie van een geldig identiteitsbewijs zoals; paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
* een kopie van uw jaaropgave en die van uw partner van het afgelopen jaar of een kopie van
de loonstrook (van de ontbrekende jaaropgave) van de afgelopen maand

9 Invullen door de gemeente
Verwerkt door

______________________________________________________________________

Datum

______________________________________________________________________

