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Aanvraagformulier gedoogverklaring recreatiewoning 
 
Met dit formulier vraagt u een tijdelijke gedoogverklaring aan waarmee u maximaal 1 jaar in 
een recreatiewoning mag wonen. 
 
Wij geven alleen een tijdelijke gedoogverklaring in bijzondere (nood)situaties. Op het 
informatieblad vindt u de voorwaarden. U kunt het informatieblad downloaden op de website 
van de gemeente of ophalen bij de receptie van het gemeentekantoor. 
 
Als u denkt dat u aan de voorwaarden voldoet, vul dan alle vragen hieronder in. U moet ook 
een aantal documenten als bewijs meesturen. Stuur het formulier uiterlijk 14 dagen na uw 
verhuizing naar de recreatiewoning naar ons op. 
 

1. Gegevens aanvrager 
Naam:     ……………………………………………………………………………………… 
Adres:     ……………………………………………………………………………………… 
Postcode:    ……………………………………………………………………………………… 
Woonplaats:    ……………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer:   ……………………………………………………………………………………… 
E-mailadres:    ……………………………………………………………………………………… 
BSN-nummer:    ……………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum:   ……………………………………………………………………………………… 
 

2. Aanvraag gedoogverklaring  
Ik vraag een gedoogverklaring om tijdelijk (maximaal 1 jaar) te wonen op het volgende 
adres: 
Adres:     ……………………………………………………………………………………… 
Nummer van de recreatiewoning: ……………………………………………………………………………………… 
Postcode:    ……………………………………………………………………………………… 
Woonplaats:   ` ……………………………………………………………………………………… 
Vanaf – tot (datum):   ……………………………………………………………………………………… 
 

3. Economische binding 
Werkt u of heeft u een eigen bedrijf in de gemeente Oisterwijk? 

o Ja 
o Nee 

 
Zo ja, heeft u documenten om dit te bewijzen, bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of een 
uittreksel uit de KvK? 

o Ja, ik stuur de volgende documenten mee: ……………………………………………………………… 
o Nee 

 
  

https://www.oisterwijk.nl/verhuizen-en-verbouwen/wonen-op-recreatieparken
https://www.oisterwijk.nl/verhuizen-en-verbouwen/wonen-op-recreatieparken


2 
 

4. Maatschappelijke binding 
Woonde u van de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar aaneengesloten in de gemeente 
Oisterwijk? Stond u ingeschreven in de Basisregistratie Personen en woonde u in een huis dat 
voor permanente bewoning bedoeld was (dus geen recreatiewoning)?  

o Ja 
o Nee 

 
Zo ja, op welk adres?   ……………………………………………………………………………………… 
Straat en huisnummer:  ……………………………………………………………………………………… 
Postcode:     ……………………………………………………………………………………… 
Woonplaats:    ……………………………………………………………………………………… 
 
Als u vraag 3 en 4 met ‘nee’ heeft beantwoord, vul dan de volgende vraag in. Heeft u 
bewijsstukken, stuur deze dan mee. 
 
Waaruit blijkt dat u een redelijk, met de plaatselijke samenleving verbandhoudend belang 
heeft zich in de gemeente te vestigen? Geef aan waarom het voor u noodzakelijk is om u in 
de gemeente Oisterwijk te vestigen. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Ingeschreven als woningzoekende  
Staat u in de gemeente Oisterwijk ingeschreven als woningzoekende? Ja/nee 
 
Zo ja, verwacht u dat u binnen 1 jaar een woning krijgt? Ja/nee 
 
Zo ja, heeft u documenten om dit te bewijzen, bijvoorbeeld een urgentieverklaring of een 
bewijs dat u hoog op de wachtlijst/plaatsingslijst van de woonstichting staat? 

o Ja, ik stuur de volgende documenten mee: ……………………………………………………………… 
o Nee 

 

6. Bestaande woning gekocht in de gemeente Oisterwijk 
Heeft u een bestaande woning gekocht in de gemeente Oisterwijk?  

o Ja 
o Nee 

 
Zo ja, kunt u binnen 1 jaar naar deze woning verhuizen? 

o Ja 
o Nee 

 
Zo ja, heeft u documenten om dit te bewijzen, bijvoorbeeld een koopovereenkomst of een 
document waarin staat wanneer uw nieuwe woning wordt opgeleverd?  

o Ja, ik stuur de volgende documenten mee: ……………………………………………………………… 
o Nee 
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7. Woning in aanbouw in de gemeente Oisterwijk 
Bent u een huis aan het bouwen of heeft u een nieuwbouwwoning gekocht in de gemeente 
Oisterwijk?  

o Ja 
o Nee 

 
Zo ja, kunt u binnen 1 jaar naar deze woning verhuizen? Ja/nee 

o Ja 
o Nee 

 
Zo ja, heeft u documenten om dit te bewijzen, bijvoorbeeld een koopovereenkomst of een 
document waarin staat wanneer uw nieuwe woning wordt opgeleverd? 

o Ja, ik stuur de volgende documenten mee: ……………………………………………………………… 
o Nee 

 

8. Sociale redenen 
Heeft u zeer dringende sociale redenen waardoor u tijdelijk in een recreatieverblijf moet 
wonen, bijvoorbeeld een scheiding of financiële problemen? 

o Ja 
o Nee 

 
Zo ja, heeft u documenten om dit te bewijzen? 

o Ja, ik stuur de volgende documenten mee: ……………………………………………………………… 
o Nee 

 

9. Medische redenen 
Is het voor uw gezondheid of de gezondheid van iemand anders noodzakelijk dat u in een 
recreatieverblijf woont?  

o Ja 
o Nee 

 
Zo ja, heeft u documenten om dit te bewijzen, bijvoorbeeld een verklaring van een 
onafhankelijke arts? 

o Ja, ik stuur de volgende documenten mee: ……………………………………………………………… 
o Nee 

 

10. Toestemming van exploitant of eigenaar 
Heeft u toestemming van de eigenaar van het recreatieterrein of de recreatiewoning om 
maximaal 1 jaar in de woning te wonen?  

o Ja 
o Nee 

 
De exploitant moet pagina 5 van dit aanvraagformulier invullen. Hierin geeft deze 
toestemming om langere tijd in de recreatiewoning te wonen. 
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11. Ondertekening 
Met het zetten van mijn handtekening verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb 
ingevuld.  
 
Datum:    ……………………………………………………………………………………… 
Plaats:     ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening:    ……………………………………………………………………………………… 
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Verklaring eigenaar van het recreatieterrein/recreatieverblijf 
 
Naam eigenaar recreatieterrein/recreatieverblijf: …………………………………………………………………… 
 
 
Ik geef toestemming aan de tijdelijke bewoners om maximaal 1 jaar in de recreatiewoning te 
wonen, op voorwaarde dat de gemeente hiervoor een gedoogverklaring geeft. 
 
Tijdelijke bewoner(s):   ……………………………………………………………………………………… 
Naam/namen:    ……………………………………………………………………………………… 
Aantal personen:   ……………………………………………………………………………………… 
Vanaf – tot (datum):   ……………………………………………………………………………………… 
 
Naam recreatieterrein:  ……………………………………………………………………………………… 
Nummer van het recreatieverblijf: ……………………………………………………………………………………… 
Adres:     ……………………………………………………………………………………… 
Postcode:    ……………………………………………………………………………………… 
Plaats:     ……………………………………………………………………………………… 
 

Ondertekening 
Met het zetten van mijn handtekening verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb 
ingevuld.  
 
Datum:    ……………………………………………………………………………………… 
Plaats:     ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening:    ……………………………………………………………………………………… 
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