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Aanvraagformulier voor een tijdelijke gedoogverklaring voor het bewonen van 

een recreatieverblijf voor een periode van maximaal 1 jaar 

 

Gegevens aanvrager : 

naam:    ………………………………………………………………… 

adres:    ………………………………………………………………… 

postcode:   …………………………………………………………………  

woonplaats:   …………………………………………………………………  

telefoonnummer privé:  …………………………………………………………………  

telefoonnumer werk:  ………………………………………………………………… 

GSM-nummer:   ………………………………………………………………… 

BSN-nummer:   ………………………………………………………….. 

Geboortedatum   ………………………………………………………………… 

 

Vraagt een gedoogverklaring voor het tijdelijk bewonen van een:  

O recreatiewoning  

O chalet  

O stacaravan  

O anders, nl:    ………………………………………………………………… 

 

op het adres:    ………………………………………………………………… 

nummer van het recreatieverblijf:  …………………………………………………………………                                                                                         

postcode:    ………………………………………………………………… 

woonplaats:    ………………………………………………………………… 

met ingang van:   ………………………………………………………  (datum)   

 

 

Een tijdelijke gedoogverklaring wordt uitsluitend verleend in uitzonderlijke situaties. Raadpleeg 

het informatieblad om na te gaan of u hieraan voldoet. Als u meent dat u hieraan voldoet 

beantwoordt dan onderstaande vragen volledig en stuur bewijsstukken mee. 

 

- Economische binding  

Waaruit blijkt dat u voor de voorziening in uw bestaan bent aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid 

binnen of vanuit de gemeente Oisterwijk ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kunt u daarvan bewijsstukken bij deze aanvraag voegen (bijvoorbeeld een werkgeversverklaring) ?  

Ik voeg de volgende bewijsstukken bij:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

- Maatschappelijke binding  

Woonde u de afgelopen 6 jaar onafgebroken in de gemeente Oisterwijk en heeft u gedurende die periode altijd 

ingeschreven gestaan in het bevolkingsregister ?  ja I nee  
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óf:  

Heeft u gedurende de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar onafgebroken ingeschreven gestaan in het  

bevolkingsregister van de gemeente ?   ja I nee 

Zo ja, op welk adres:   ………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats:   ………………………………………………………………… 

 

Indien u beide bovenstaande vragen met "nee" heeft beantwoord, beantwoord dan de volgende vraag en voeg 

indien mogelijk bewijsstukken bij de aanvraag.  

Waaruit blijkt dat u een redelijk, met de plaatselijke samenleving verbandhoudend belang heeft zich in de 

gemeente te vestigen ?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Ingeschreven als woningzoekende  

Staat u in de gemeente Oisterwijk als woningzoekende ingeschreven ?    

ja I nee 

Zo ja: 

Heeft u een hoge urgentie en komt u naar verwachting binnen één jaar in aanmerking voor woonruimte ? 

ja I nee  

Kunt u bewijsstukken bijvoegen?   ja I nee 

Ik voeg de volgende bewijsstukken bij: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Bestaande woning gekocht in de gemeente Oisterwijk 

Heeft u een bestaande woning gekocht in de gemeente Oisterwijk?  

ja I nee 

Zo ja: Kunt u deze woning niet onmiddellijk maar wel aantoonbaar binnen één jaar betrekken? 

Kunt u bewijsstukken bijvoegen?   ja I nee 

Ik voeg de volgende bewijsstukken bij: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Woning in aanbouw in de gemeente Oisterwijk 

Heeft u een woning in aanbouw in de gemeente Oisterwijk?  

ja I nee 

Zo ja: Kunt u deze woning niet onmiddellijk maar wel aantoonbaar binnen één jaar betrekken? 

Kunt u bewijsstukken bijvoegen?   ja I nee 
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Ik voeg de volgende bewijsstukken bij: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Sociale redenen  

Welke zeer dringende sociale redenen, die aantoonbaar verband houden met de woonsituatie, maken het voor u 

noodzakelijk om u tijdelijk in een recreatieverblijf te vestigen?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Kunt u bewijsstukken bijvoegen ?    ja I nee 

Ik voeg de volgende bewijsstukken bij:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Medische redenen  

Welke zeer dringende gezondheidsredenen, die aantoonbaar verband houden met de woonsituatie, maken het 

voor u noodzakelijk om u tijdelijk in een recreatieverblijf te vestigen?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Kunt u bewijsstukken bijvoegen ?   ja I nee 

Ik voeg de volgende bewijsstukken bij:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Toestemming van exploitant van het recreatieterrein of indien er geen exploitant is, de 

eigenaar van het recreatieverblijf  

Heeft u toestemming van de exploitant van het recreatieterrein om het recreatieverblijf tijdelijk permanent te  

bewonen ?     ja I nee  

Ik voeg de door de exploitant ondertekende verklaring (pagina 4 van dit aanvraagformulier) waarin hij instemt met 

het tijdelijk permanent bewonen van het recreatieverblijf bij deze aanvraag.  

 

Door ondertekening van het formulier verklaar ik, de aanvrager om een tijdelijke gedoogverklaring, dat de 

opgegeven gegevens naar waarheid zijn ingevuld.  

 

datum aanvraag:  ………………………………………………………………… 

plaats:     ………………………………………………………………… 

 

handtekening aanvrager:  ………………………………………………………………… 

 

 

Verklaring exploitant / eigenaar van het recreatieverblijf 
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Ondergetekende,  

exploitant van het recreatieterrein   ………………………………………………………………… 

of indien geen exploitant aanwezig,  

eigenaar van recreatieverblijf           ………………………………………………………………… 

verklaart door ondertekening in te stemmen met de tijdelijke permanente bewoning van het recreatieverblijf voor 

een periode van maximaal 1 jaar mits de aanvraag om een gedoogverklaring wordt verstrekt: 

adres:     ………………………………………………………………… 

nr. van het recreatieverblijf:  ………………………………………………………………… 

postcode:    ………………………………………………………………… 

 

door  

naam/namen tijdelijke bewoner(s): ………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………  

    ………………………………………………………………… 

aantal personen:   ………………………………………………………………… 

met ingang van:   …………………………………………………….….(datum) 

 

 

naam recreatieterrein:  ………………………………………………………………… 

adres+nummer:   ………………………………………………………………… 

postcode:   …………………………………………………………………  

woonplaats:    …………………………………………………………………  

 

datum ondertekening:  ………………………………………………………………… 

plaats:    ………………………………………………………………… 

 

handtekening:   ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Wij verzoeken u dringend dit formulier in te leveren binnen 14 dagen! 

 


