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GEMEENTEBESTUUR

Gedeelte in te vullen door het bestuur

Datum:
Behandelend ambtenaar:

DE HAAN

Dossiernr.:

/

Aanvraag voor:
-

inname van het openbaar domein
het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen
het inrichten van grote werfzones

AANVRAAGTERMIJN – Respecteer de aanvraagtermijn


4 werkdagen

voor de inname van enkel parkeerplaatsen voor max. 5 kalenderdagen
(zie formulier ‘aanvraag van parkeerplaatsen voor max. 5 kalenderdagen’).
 3 weken
voor alle andere innames.
Laattijdige aanvragen zullen geweigerd worden.
Is deze aanvraag een verlenging op een reeds afgeleverde vergunning?
Zo ja, datum van de vorige aanvraag

-

 ja

 neen

-

AANVRAGER
Naam:
Adres:

Tel/gsm:

Fax:

E-mail:
Rijksregisternummer:

OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)
Naam (firma of privépersoon):
Adres:

Tel/gsm:

Fax:

E-mail:

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR (invullen wanneer deze van toepassing is voor de werken)
Naam:
Adres:
Tel/gsm:

Fax:

E-mail:
GEMEENTEBESTUUR DE HAAN – Leopoldlaan 24, 8420 De Haan (Klemskerke)
Contact: Dienst Publieke Ruimte – openbaar domein – T: 059/24.21.08 – F: 059/24.21.23
e-mail: veiligheid@dehaan.be
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VERANTWOORDELIJKE SIGNALISATIE (invullen wanneer deze van toepassing is voor de werken)
Naam:
Adres:

Tel/gsm:

Fax:

E-mail:

WERFLEIDER AANNEMER (invullen wanneer deze van toepassing is voor de werken)
Naam:
Adres:

Tel/gsm:

Fax:

E-mail:

REDEN VAN DE AANVRAAG – SOORT INNAME OPENBAAR DOMEIN
type

tarief 1ste dag

tarief vanaf 2de dag



(afval)container

€ 10,00

€ 5,00



meubellift/schaarlift

€ 10,00

€ 5,00



torenkraan

€ 25,00

€ 25,00



mobiele kraan

€ 10,00

€ 10,00



hoogtewerker

€ 10,00

€ 10,00



chapewagen

€ 10,00

€ 10,00



betonpomp

€ 10,00

€ 10,00



stelling (m2)

€ 0,50/m2

€ 0,50/m2



andere

aantal

DUUR VAN DE BEZETTING / INNAME OPENBAAR DOMEIN
Aantal kalenderdagen:

kalenderdagen

Exacte startdatum (dag, maand, uur):

-

-

u

Vermoedelijke einddatum (dag, maand, uur):

-

-

u

Indien fasering van de werken:
1ste fase van:

-

-

tot:

-

-

2de fase van:

-

-

tot:

-

-

3de fase van:

-

-

tot:

-

-
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PLAATS VAN BEZETTING / INNAME OPENBAAR DOMEIN
Straat van inname / bezetting:

Van huisnummer:

tot huisnummer:

INNAME PARKEERPLAATSEN
Totaal aantal voorbehouden parkeerplaatsen:

INNAME VOETPAD
Totale breedte van het voetpad (m):

,
binnen de breedte van het
bouwperceel
(€ 0,50 per m² per dag)

m

buiten de breedte van het
bouwperceel
(€ 2,50 per m² per dag)

Lengte ingenomen voetpad (m)
Breedte ingenomen voetpad (m)
Oppervlakte inname voetpad (m²)

INNAME FIETSPAD
Totale breedte van het fietspad (m):

,
binnen de breedte van het
bouwperceel
(€ 1,00 per m² per dag)

m

buiten de breedte van het
bouwperceel
(€ 2,50 per m² per dag)

Lengte ingenomen fietspad (m)
Breedte ingenomen fietspad (m)
Oppervlakte inname fietspad (m²)

INNAME GROENZONE
Totale breedte van het groenzone (m):

,
binnen de breedte van het
bouwperceel
(€ 1,00 per m² per dag)

m

buiten de breedte van het
bouwperceel
(€ 2,50 per m² per dag)

Lengte ingenomen groenzone (m)
Breedte ingenomen groenzone (m)
Oppervlakte inname groenzone (m²)
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INNAME RIJWEG
GEDEELTELIJK EN/OF VOLLEDIG AFSLUITEN VAN DE WEG
Totale breedte van de rijweg (m):

,
 ja

Binnen bebouwde kom:

binnen de breedte van het
bouwperceel
(€ 1,00 per m² per dag)

m
 neen

buiten de breedte van het
bouwperceel
(€ 2,50 per m² per dag)

Lengte ingenomen rijweg (m)
Breedte ingenomen rijweg (m)
Oppervlakte inname rijweg (m²)
GEDEELTELJK afsluiten van de weg
Gedeeltelijk afsluiten van

 deel van de rijweg
 1 volledig rijvak van de rijweg

VOLLEDIG afsluiten van de weg
Volledig afsluiten voor zwaar verkeer, uitgezonderd De Lijn

 ja
 neen

Volledig afsluiten voor alle verkeer, inclusief (brom)fietsen

 ja
 neen

Volledig afsluiten voor alle verkeer, inclusief voetgangers

 ja
 neen

Is het noodzakelijk om beurtelings verkeer in te voeren?

 ja
 neen

Zo ja, beurtelings verkeer aanduiden door ofwel:



voorrangsborden B19/B21;
tijdelijke driekleurige verkeerslichten.

Te verwachten verkeersimpact
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Wanneer de straat gedeeltelijk of volledig afgesloten wordt, waardoor er geen ophaling van huisvuil kan
plaatsvinden, moet de aanvrager de nodige maatregelen treffen met IVBO, tav de ophaaldienst,
Pathoekeweg 41 te 8000 Brugge,



tel: 050/45.63.11
e-mail: info@ivbo.be

Wanneer de straat gedeeltelijk of volledig afgesloten wordt waardoor het openbaar vervoer De Lijn hinder
heeft, dan treft de aan vrager de nodige regelingen met De Lijn, tav de heer Wim Steylaerts, Brandariskaai
2, 8400 Oostende,



tel: 059/56.54.08
e-mail: kust.wvl@dehaan.be en in cc wim.steylaerts@delijn.be

De getroffen bewoners van de straat en de eventueel omliggende straten dienen ruim op voorhand een
brief te krijgen waarin de wegomlegging/wegsignalisatie en eventuele organisatie van ophaling huisvuil
omschreven staat. De brief die aan de bewoners gegeven wordt, moet voor de aanvang van de werken aan
de dienst Publieke ruimte worden overgemaakt via veiligheid@dehaan.be.

SIGNALISATIE
SIGNALISATIE VAN STELLING EN CONTAINER
Signalisatie stelling



de stelling moet bij slecht zicht en bij duisternis verlicht worden;
D1c (verplicht de richting van de pijl te volgen).

Signalisatie container




rood-witte diagonale strepen op voor- en achterkant;
D1c (verplicht de richting van de pijl te volgen);
verlichting bij slecht zicht en duisternis.

SITUATIESCHETS
Indien u een situatieschets van de inname van het openbaar domein noodzakelijk vindt, gelieve dan een
plan op schaal met opgave van alle nuttige afmetingen m.b.t. de oppervlakte van het openbaar domein dat
zal worden ingenomen te bezorgen aan de dienst Publiek ruimte – inname openbaar domein, Leopoldlaan
24 te 8420 De Haan (Klemskerke), of dit te mailen naar veiligheid@dehaan.be.

SIGNALISATIEPLAN
Indien van toepassing: bezorg een signalisatieplan met omstandige opgave van alle signalisatiemiddelen die
zullen aangewend worden voor de aanvraag van de werkzaamheden aan de dienst Publiek ruimte – inname
openbaar domein, Leopoldlaan 24 te 8420 De Haan (Klemskerke), of dit te mailen naar
veiligheid@dehaan.be.
Signalisatie is onder andere: A31 (begin werken), F47 (einde werken), D1 (verplicht de richting van de pijl te
volgen).
Afbakening van hindernis, bord met vermelding van verantwoordelijke signalisatie, voorsignalisatie
plaatsen, wegomleggingsplan.
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NUTTIGE INLICHTINGEN














Het formaat en de plaatsing van de verkeersborden moet beantwoorden aan de voorschriften van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en van 7 mei 1999 en van het Standaardbestek 250 voor de
wegenbouw in Vlaanderen.
Alle motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten geldig gekeurd, verzekerd en ingeschreven zijn
conform de gecoördineerde verkeerswetgeving.
Verkeersborden betreffend het stilstaan en parkeren dienen 24 uur op voorhand geplaatst te worden
met een aangepast onderbord. Er zal een lijst van de kentekenplaten van de op dat ogenblik
geparkeerde voertuigen opgemaakt en ter beschikking gehouden worden van de politiediensten.
Indien de werkzaamheden in fasen verlopen, zal vóór de aanvang van elke fase een aangepast
signalisatieplan ter goedkeuring voorgelegd worden.
Indien verkeerssignalisatie, wegomleggingen of omleidingen op het grondgebied van een andere
gemeente moeten aangebracht worden dan is de toelating voor het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen van die gemeente vereist. In voorkomend geval zal een kopie van deze
toelating aan dit dossier toegevoegd worden.`
De retributieheffing op de inname van het openbaar domein dient vereffend te worden via een
overschrijving op rekeningnummer BE41 0910 1179 3310 van het gemeentebestuur De Haan,
Leopoldlaan 24, 8420 De Haan (Kl).
Voor wat de gewestwegen betreft mag het openbaar domein langer dan 24 uur ingenomen worden
nadat de aanvrager tevens een vergunning heeft bekomen van de Vlaamse overheid, Agentschap
Infrastructuur, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.
De openbare weg dient zo nodig dagelijks gereinigd te worden om de veiligheid van het verkeer van
voertuigen en van de zwakke weggebruikers te verzekeren.
De burgemeester of zijn gemachtigde kan het signalisatieplan steeds laten wijzigen of aanpassen.
Indien de aangebrachte signalisatie ontoereikend is of niet conform is met het goedgekeurde
signalisatieplan en/of de afgeleverde vergunning, dan kan de burgemeester of zijn gemachtigde
aanpassingen aan de signalisatie opleggen aan de aanvrager(s), de aannemer(s), eigenaars(s) of
gebruiker(s) en dit met het oog op de veiligheid van doorgang en vlotheid van het verkeer.
Indien vereist kan de burgemeester of zijn gemachtigde onmiddellijk en ambtshalve de nodige
signalisatie doen aanbrengen op kosten van de vergunninghouder.
De burgemeester of zijn gemachtigde kan steeds de werken stilleggen. De kosten die daaruit
voortvloeien zijn ten laste van de vergunninghouder. Het stilleggen van de werkzaamheden wegens
ontoereikende signalisatie kan door de vergunninghouder of zijn (onder)aannemer(s) niet worden
aangegrepen om een schadevergoeding of een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen.

Handtekening van de aanvrager,

Naam, voornaam:
Datum:

-

-

Bezorg dit aanvraagformulier aan de dienst Publiek ruimte – inname openbaar domein,




Leopoldlaan 24 te 8420 De Haan (Klemskerke)
of fax op nr.: 059/24.21.23
of mail naar: veiligheid@dehaan.be

Open elke werkdag van 9u00 tot 12u00.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 13u30 tot 16u00
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