Gemeentebestuur Aalter – Europalaan 22 – 9880 Aalter
cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving
Telefoon: 09 325 22 00
E-mail: mobiliteit@aalter.be
MELDINGSFICHE WERKEN
Aanvraagformulier inname openbaar domein
Voorwaarden






De inname duurt maximaal 10 werkdagen.
Je hindert het fiets- en/of gemotoriseerd verkeer niet.
Je belemmert het doorgaand verkeer niet.
Je houdt te allen tijde 1,50 meter voetpad vrij.
Je plaatst voldoende en duidelijke signalisatie.

Algemene informatie





Het volledig reglement over de inname van het openbaar domein kan je bekijken op www.aalter.be/inname.
Aannemers en bedrijven dienen voor de bekendmaking gebruik te maken van het Generiek Informatieplatform
Openbaar Domein (GIPOD, www.geopunt.be). Je dient zelf de registraties in te brengen via het platform nadat je
op de site geregistreerd (https://gipod.agiv.be) bent. Voor particulieren zal het gemeentebestuur de
bekendmaking in GIPOD ingeven.
Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, dien je dit meldingsformulier in ten minste 3 werkdagen vóór de
geplande start van de werken of het evenement. Dit formulier kan je versturen naar mobiliteit@aalter.be of
tegen ontvangstbewijs afgeven aan de balies in het gemeentehuis. Bij het indienen van elke melding gaat de
aanvrager akkoord met alle algemene en financiële bepalingen en signalisatie- en veiligheidsbepalingen.

Uitvoerder/verantwoordelijke voor plaatsing signalisatie
Je dient de gegevens van de rechtspersoon in te vullen voor een onderneming. Als natuurlijk persoon vul je jouw persoonlijke gegevens in.

Naam en voornaam of naam onderneming:
Ondernemingsnummer (indien rechtspersoon):
Rijksregisternummer (indien natuurlijk persoon):
Naam aanvrager/contactpersoon:
Adres (straat, nummer, gemeente):
Telefoon/GSM:
E-mailadres:
Omschrijving van de werken
Aard van de werken:
Adres waar de werken zullen plaatsvinden:
Omschrijving van de locatie waar de werken plaatsvinden (vink aan wat van toepassing is):
Rijweg, aantal lopende meter:
Fietspad, aantal lopende meter:
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Voetpad, aantal lopende meter:
Berm, aantal lopende meter:
Groenstrook, aantal lopende meter:
Parkeerplaatsen, aantal:
Parkeerstrook, aantal lopende meter:
andere:
Start- en einddatum van de werken (maximale duur is 10 werkdagen):
Opmerkingen en/of aanvullende informatie:

Noodzakelijke documenten


een situeringsplan

Plaatsing verkeerssignalisatie (vink aan wat van toepassing is)
door de gemeente (te betalen aan de hand van een factuur: 30,00 euro)
door de aanvrager: zelf af te halen, te plaatsen en terug te brengen via het gemeentelijk magazijn,
Oostmolenhoek 10 (waarborg te betalen per overschrijving op het rekeningnummer BE05 0010 7596 0675
met vermelding van dossiernummer en naam). Bij afhaling van de signalisatieborden dient men bewijs
van betaling en de bestelbon in het magazijn voor te leggen: 75,00 euro. Deze waarborg wordt
terugbetaald na opmaak van de factuur)
door de aanvrager/verantwoordelijke signalisatie: volledig zelf te voorzien

Ik ben in het bezit van een login voor het ‘Generiek Informatieplatform Openbaar Domein’ (GIPOD):

JA / NEE (omcirkel wat past)

Ik ga akkoord met alle algemene, veiligheid- en signalisatievoorschriften zoals bepaald in het gemeentelijk
reglement:

JA / NEE (omcirkel wat past)

Naam en handtekening verantwoordelijke:

Datum:
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