Aanvraag tot het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg met kleine impact
(plaatsen van een container, stelling, inname parkeerstroken, …)
AANVRAGER / OPDRACHTGEVER
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon / GSM: …………………………………………………………..…………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
VERANTWOORDELIJKE SIGNALISATIE
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon / GSM: …………………..…………………………………………………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES / PLAATS VAN DE WERKZAAMHEDEN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
Bebouwde kom:
JA / NEEN
Straat afgesloten:

JA / NEEN

- enkel voor zwaar vervoer (uitgez. De Lijn)
- voor alle verkeer incl. (brom)fietsers
- voor alle verkeer incl. voetgangers
Beurtelingse doorgang: JA / NEEN - voorrangsborden B19 / B21
- tijdelijke driekleurige verkeerslichten
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NEEN
NEEN
NEEN
NEEN
NEEN

VOORZIENE of TE VERWACHTEN VERKEERSIMPACT (omschrijf gedetailleerd de
mogelijke verkeershinder, hoe het verkeer zal circuleren, afgesloten, omgelegd of
omgeleid worden)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VOORZIENE PERIODE
Van ……………………………………………………………… tot ………………………………………………………………….
Aantal werkdagen: ..……………………………………………………………………………………………………………….
De werkzaamheden inclusief het plaatsen van de signalisatie op de openbare weg, mogen
pas aanvangen na de uitgifte van de signalisatiemachtiging!

BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN
-

-

Plan op schaal met opgave van alle nuttige afmetingen m.b.t. de oppervlakte van het
openbaar domein die zal ingenomen worden;
Ondertekend signalisatieplan met omstandige opgave van alle signalisatiemiddelen die zullen
aangewend worden vóór aanvang van de werkzaamheden;
In voorkomend geval: een kopie van de modelbrief ten behoeve van de getroffen bewoners en
handelaars met opsomming van alle nuttige inlichtingen om de hinder te beperken;
In voorkomend geval: een kopie van de toelating voor het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op het grondgebied van een andere gemeente.

NUTTIGE INLICHTINGEN
-

-

-

-

-

-

-

-

Het formaat en de plaatsing van de verkeersborden moet beantwoorden aan de voorschriften
van het MB van 11/10/1976, het MB van 07/05/1999 en het standaardbestek 250 voor de
wegenbouw in Vlaanderen;
Alle motorvoertuigen en hun aanhangwagen moeten geldig gekeurd, verzekerd en
ingeschreven zijn conform de gecoördineerde verkeerswetgeving;
Verkeersborden betreffende het stilstaan en het parkeren dienen 48 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 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 vooraf vereffend te worden;
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;
Voor wat de provinciewegen betreft mag het openbaar domein slechts ingenomen worden
nadat de aanvrager een vergunning heeft bekomen van het Provinciebestuur, dienst wegen,
Abdijbekestraat 9, 8200 Sint-Michiels;
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, het wegomleggingsplan of het
omleidingsplan 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), eigenaar(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.

Datum: …………………………………………..
Handtekening van de aanvrager,

