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Aanvraagformulier restgroen 

 

 
 

Achternaam of Naam Bedrijf: 

Voorletter(s): Tussenvoegsel(s): 

Straatnaam: 

Huisnummer: Huisletter of toevoeging: 

Postcode: Woonplaats: 

Geboortedatum: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

 

KvK-nummer (indien van toepassing): 
 
 

Vestigingsnummer (indien van toepassing): 

 
 

1. Locatie  

                     
                                                                                                                                 
   Waar ligt de grondstrook?                                                                                                                                             

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                          
 

2. Reden aanvraag  

       
                                                                                                                                                     
    Waarom doet u een aanvraag                                                                                                                                                 

 tot uitgifte van restgroen?                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                         

 

3. Eigenaar  

   Grenst de grondstrook aan  □ ja      □ nee 
   uw (huis/bedrijfs)perceel? Zo nee,                                                                                                                                   

wie is de verhuurder / eigenaar?                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
 Heeft u plannen om op de  □ ja      □ nee 
 grondstrook te bouwen? Zo ja,                                                                                                                        
 wat zijn uw plannen?                                                                                                                                                 
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4. Checklist bijlage  

Voeg minimaal één 

van de hiernaast 

vermelde bijlagen 

toe;  

 

► 

  Bij deze aanvraag worden    
  de volgende bijlagen     
  meegestuurd:   
 
 
 

□  Een duidelijke luchtfoto met daarop   
      gearceerd de te koop gevraagde strook  
      restgroen. 

□  Een kadastrale tekening* met daarop  
      gearceerd de te koop gevraagde strook  
      restgroen. 
□  Een duidelijke situatietekening*, verplicht,  

        (schaal 1:500 / 1:1000 met daarop gearceerd  
        de te koop gevraagde strook restgroen). 
□  Foto’s van de te koop gevraagde strook    
      restgroen. 

 

*Eventueel kunt u een kadastrale tekening (schriftelijk of persoonlijk) opvragen bij 

het Kadaster. Voor nadere informatie over het opvragen van tekeningen kunt u 

contact opnemen met de klantenservice van het Kadaster, www.kadaster.nl / (088) 

183 22 00 (ca. € 0,03 per minuut) 

 5. Voor akkoord ondertekend  

 

Datum aanvraag                   

 

                                                                                                      

  

 Handtekening                                                                                                                             
 

 

                                                
6. Insturen van de aanvraag   

Controleer of u alle bijlagen hebt bijgevoegd, zie hiervoor vraag 4. 

Stuur de aanvraag (pagina 1 en 2) naar: 

  gemeente@buren.nl; of  

 Gemeente Buren, T.a.v. Team Beheer, Postbus 23, 4020 BA, Maurik. 

 

N.B. Heeft u het formulier niet volledig ingevuld? Dan wordt uw aanvraag niet in 

behandeling genomen en wordt het aanvraagformulier aan u teruggestuurd. 

 

 

Op de website van gemeente Buren (www.buren.nl/restgroen) vindt u de 
uitgiftecriteria en -voorwaarden voor uitgifte van restgroen. 

 
 
 
 
 

http://www.kadaster.nl/
mailto:gemeente@buren.nl
http://www.buren.nl/restgroen

