Aanvraag inschrijving register standplaatszoekenden
artikel 26 Regionale Huisvestingsverordening stadsgewest Haaglanden 2005

In het stadsgewest Haaglanden werken op basis van de Huisvestingsverordening woonwagenstandplaatsen
de volgende gemeenten samen op het gebied van standplaatsen voor woonwagens:
Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Inschrijving in het register van standplaatszoekenden is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor
een vrijkomende standplaats in het stadsgewest Haaglanden. Een onvolledig ingevuld aanvraagformulier of
het ontbreken van bijlagen kan leiden tot vertraging van de afhandeling van uw aanvraag. Onjuist verstrekte
gegevens bij de aanvraag kunnen tot gevolg hebben dat een verleende inschrijving wordt doorgehaald.
Indien u in een van gemeenten in het stadsgewest Haaglanden woont, levert u het formulier met bijlage(n)
in bij uw eigen woongemeente. Indien u niet in een van deze gemeenten woont, levert u het formulier in bij
de gemeente waar u wilt gaan wonen.
Bij te voegen bijlage:
een recent uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Hieruit moet blijken: datum start bewoning
huidig adres, namen en geboortedata van gezinsleden, aantal leden huishouden,

A. Persoonlijke gegevens
Achternaam

1)

Aanvrager

M / V*)

Partner

M / V*)

voorletters en voorvoegsel
1e voornaam voluit
burgerlijke staat

Ongehuwd / gehuwd / gescheiden/
weduwe / weduwnaar*)

ongehuwd / gehuwd / gescheiden weduwe / weduwnaar*)

geboortedatum en – plaats
nationaliteit
adres
postcode en woonplaats
telefoonnummer (overdag)

1)

Gehuwde vrouwen / weduwen moeten ook hun meisjesnaam vermelden.

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

B. Gegevens woonsituatie
1. Woont u in een woonwagen op een woonwagenstandplaats?
q nee
q ja
gemeente …………………………………………………………………….…………………………..………..

adres / naam centrum …………………………………………………………………………………………
2. Hoe woont u op dit moment
)
q huurstandplaats met huur-woonwagen / koop-woonwagen*
)
q koopstandplaats met huur-woonwagen / koop-woonwagen*
q huurwoning
q koopwoning
q anders, namelijk ……………………………..………………………………………………………………………….
3. Voor wie zoekt u, samen met uzelf een standplaats? Gegevens van tot het huishouden behorende kinderen en/of huisgenoten die met u mee verhuizen:
Naam

voorletters,
1e voornaam voluit

geboorte
datum

relatie tot aanvrager
(bijv. partner, ouder, kind)

1.
2.
3.
4.
5.

M
M
M
M
M

/
/
/
/
/

V*)
V
V
V
V

4. Wanneer u een standplaats krijgt toegewezen, dan wilt u
q een huurwoonwagen
q een koopwoonwagen
Let op: het invullen van de keuze huurwoonwagen geeft u geen recht op een woonwagen. Niet in alle
gemeenten worden woonwagens verhuurd.
5. Naar welke locatie / centrum gaat uw voorkeur uit:
locatie en/of naam centrum

gemeente

1.
2.
3.

Aldus naar waarheid ingevuld,
Plaats: ……………………………………….. datum: ………………………………
Handtekening: …………………………………………………..
_______________________________________________________________________________________
*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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