
Afkortingen- en begrippenlijst 

Afkortingen 

Aan- huis gebonden  Beroepen voor onder andere assurantiekantoortjes,  

Beroepen  thuiskappers, huisartsen, fysiotherapeuten en 

ontwerpbureautjes die veelal aan huis gevestigd zijn. 

 

APV     Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente 

Asten 

 

ASVV 2012 Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de 

bebouwde kom 

 

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de 

Grond-, Water- en Wegenbouw 

 

GVVP    Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 

 

KCC     Klant Contact Centrum 

 

KLIC     Kabels en Leidingen Informatiecentrum 

 

Wabo    Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

 

Begrippen 

Binnen de Alle percelen binnen de komgrenzen van de  

bebouwde kom  wegenverkeerswet. 

 

Buiten de Alle percelen buiten de komgrenzen van de  

bebouwde kom  wegenverkeerswet. 

 

Erftoegangsweg Wegen die zijn gericht op het ontsluiten van erven, 

woningen en bedrijven. Kenmerkend voor een 

erftoegangsweg is dat in principe alle 

verkeerscategorieën van dezelfde rijbaan gebruik 

maken. Het gaat hier om alle manoeuvres die nodig 

zijn voor het bereiken van particuliere en openbare 

percelen, het in en uitstappen en het laden en lossen 

van goederen. Op deze wegen is sprake van 

uitwisseling zowel op de wegvakken als op de 

kruispunten. Voor deze wegen geldt een maximale 

snelheid van 30 km/h. binnen de bebouwde kom, 

buiten de bebouwde kom geldt een maximale 

snelheid van 60 km/h. 

 

Gebiedsontsluitingsweg Deze wegen faciliteren zowel het stromen als het 

uitwisselen van verkeer. Deze twee functies worden 

naar plaats gescheiden. Het stromen vindt plaats op 

wegvakken tussen de kruispunten, het uitwisselen op 



kruispunten. Voor gebiedsontsluitingswegen geldt 

een maximale snelheid van 50 km/h binnen de 

bebouwde kom, buiten de bebouwde kom geldt een 

maximale snelheid van 80 km/h. 

 

Groeiplaats  De ondergrondse (wortelpakket) en bovengrondse 

ruimte (stam en kroon) van een boom, die deze in 

neemt bij het volledig uitgroeien van de boom. 

 

KLIC melding Melding die ervoor zorgt dat leidingbeheerders op de 

hoogte zijn van de geplande werkzaamheden in de 

ondergrond, dit ter voorkoming van graafschade. 

 

Nieuwbouwlocatie Locatie waar nieuwe bouwwerken worden opgericht 

en waar in opdracht van de gemeente nieuw 

openbare gebied wordt aangelegd.  

 

Schade groen   - beschadiging van de stam in de bast; 

- beschadiging/snoei van wortels dikker dan 5 cm; 

- beschadiging/snoei van takken dikker dan 5 cm. 

 

Inrit De uitweg als bedoeld in artikel 14, lid 3 onder ІІІ 

Wegenwet, te weten iedere rechtstreekse 

ontsluitingsmogelijkheid van een perceel naar de 

openbare weg, waaronder we verstaan de begrippen 

uitweg, oprit en uitrit. 

Weg Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen 

of paden met inbegrip van de daarin liggende 

bruggen en duikers en de tot die wegen behorende 

paden en bermen of zijkanten. (Zie artikel 1, eerste 

lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994). 

 

Woonrijp maken Het afwerken van openbare delen van een 

bouwterrein voor uiteindelijk gebruik. Het betreft het 

aanbrengen van voorzieningen op of in het maaiveld. 

Woonrijp maken vindt plaats aan het einde of na 

afronding van de bouwactiviteiten. 

 


