
Wijziging optie onderhoud sloot 

Let op 

Bent u akkoord met de keuze (optie 1 of optie 2) die de gemeente heeft voorgesteld? Dan hoeft 

u niks te doen!

Bent u niet akkoord met de keuze (optie 1 of optie 2) die de gemeente heeft voorgesteld? Vul 

dan hieronder het formulier in. U vult 1 formulier per perceel in. Bent u eigenaar van meerdere 

percelen? Dan vindt u op onze website www.oisterwijk.nl/sloten een pdf formulier. Vul deze 
 in en mail het naar ruimte@oisterwijk.nl. Zet in het onderwerp "maaien sloten".  

Heeft u veel wijzigingen, bijvoorbeeld omdat u op 1 perceel verschillende opties wilt kiezen? Of 

wilt u meer uitleg over de kaart of uw situatie? Bel dan naar (013) 529 13 11. Wij helpen u

graag en het is belangrijk dat we elkaar goed begrijpen! 

Gegevens perceeleigenaar 

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer: 

Wilt u een ontvangstbevestiging? Vul dan hier uw e-mailadres in. 

E-mailadres:

Gegevens sloot 

Straatnaam:  

Woonplaats:  

Langs kadastraal perceel nummer: 

Lengte (ongeveer): 

Eventuele extra opmerkingen: 

Mijn keuze is: 

Het voorstel van de gemeente is optie 1 (de gemeente maait de hele sloot en legt het 
maaisel op mijn perceel)
Ik wil dit veranderen naar optie 2 (de gemeente maait de helft van de sloot). 

Het voorstel van de gemeente is optie 2 (de gemeente maait de helft van de sloot). Ik 

wil dit veranderen naar optie 1 (de gemeente maait de hele sloot en legt het maaisel op 
mijn perceel).
Binnen mijn perceel zijn meerdere opties ingetekend. Wilt u hier iets in wijzigen? Bel dan 
(013) 529 13 11.

Datum:

Per post: stuur dit formulier naar gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. 
Via mail: sla het bestand op en mail het naar ruimte@oisterwijk.nl (vermeld als 
onderwerp: "maaien sloten").

http://www.oisterwijk.nl/sloten
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