Gemeentebestuur Stad Eeklo
Adres: Industrielaan 2,
B-9900 EEKLO
Tel: 09 218 28 10
Fax: 09 218 28 11

Datum: …………………………………………………

E-mail: mobiliteit@eeklo.be

Behandelend ambtenaar: ……………………………
Dossier nr: ………………..……………………………
Werkopdracht nr. ……………………………………..

Aan v r aag in n am e op e n b aar dom e in
AANVRAAGTERMIJN – RESPECTEER DE AANVRAAGTERMIJN
Laattijdige aanvragen zullen geweigerd worden.
2 weken voor de inname van het openbaar domein: inname parkeerplaatsen
4 weken voor de inname van het openbaar domein: alle andere inname van het openbaar domein

Deze vergunning wordt aangevraagd als particulier of aannemer/onderneming
PARTICULIER
AANVRAGER - op dit adres wordt de vergunning toegezonden
Naam: …………………………………………………………….…voornaam : ……………………………..
Straat + huisnr : …………………………………………………………………………………………………
postcode : …………………….…plaats : ……………………………………………………………….……..
Tel: ………………………………………….

………………………………..………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer : …………………………………..
Rekeningnummer : ………………………………………
AANNEMER / FIRMA
AANVRAGER - op dit adres wordt de vergunning toegezonden
Naam onderneming: …………………………………………………………………………………… ……..
Ondernemingsvorm : ……………………………………………………………………………………………
Straat + huisnr……………………………………………………………………………………………………
postcode : ………………………plaats : ……………………………………………………………….…..…..
Tel: ………………………………………….………………………………..…………………………………...
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………….
Ondernemersnummer: ………………………………………………………………………………………….
Aanvraag gebeurt in eigen naam / in opdracht van (zie opdrachtgever)
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OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………..
Tel: …………………………………………..…………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….
VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR (in te vullen wanneer deze van toepassing is voor de werken)
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………..
Tel: …………………………………………… ………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….
VERANTWOORDELIJKE SIGNALISATIE (in te vullen wanneer deze van toepassing is voor de werken)
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………..
GSM: ………………………………………………………………………………………………………………...
Tel: …………………………………………… ……………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….
WERFLEIDER AANNEMER
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………..
GSM : ………………………………………………………………………………………………………………..
Tel: ………………………………………….. …………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….
REDEN VAN DE AANVRAAG
verhuis - met verhuislift ja / neen
plaatsen stelling
plaatsen container
wegenwerken
andere : …………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………

DUUR VAN DE WERKEN
Aantal werkdagen:
………………………………………………………………………………………………..
Exacte datum (dag/maand/uur)
Startdatum:
………………………………………………………………………………………………………..
Einddatum (vermoedelijk):
………………………………………………………………………………………
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Indien fasering van de werken:
1ste fase van ………………………………………tot
……………………………………………………………
2de fase van ………………………………………tot
…………………………………………………………….

INNAME PARKEERPLAATSEN
Straat waar de parkeerplaatsen worden ingenomen:
………………………………………………………...
van huisnummer …………………………………tot huisnummer
…………………………………………….
Aantal parkeerplaatsen die ingenomen worden:
………………………………………………………………
Parkeerverbodsborden dienen 24 uur op voorhand door aanvrager geplaatst te worden :


1 x E1 + Xa + onderbord met vermelding van datum en uur (begin parkeerverbod)



1 x E1 + Xb + onderbord met vermelding van datum en uur (einde parkeerverbod)

Deze borden kunnen bij de dienst mobiliteit en werken gehuurd worden (alleen voor particulieren).
Bij het afhalen van de borden wordt € 10,00 huur en € 75,00 waarborg betaald (enkel bancontact).
Huren borden JA/NEEN
Afhalen borden dd. …………………………………..

De waarborg wordt teruggestort op uw rekening na het inleveren van de borden.
Het ontlenen van de borden kan voor maximaal 14 aaneensluitende kalenderdagen.
Uiterlijk 5 werkdagen na het verstrijken van de termijn van het parkeerverbod dienen de borden
terugbezorgd te worden. Zoniet, vervalt de waarborg.
Indien de parkeerplaatsen zich bevinden in de blauwe of betalende zone komt hier nog de retributie
van de ingenomen parkeerplaatsen bij : € 4,00 per parkeerplaats per dag.
Het parkeerbedrijf zal u hiervoor een betalingsformulier overmaken.

INNAME VOETPAD
Straat van inname voetpad: ……………………………………………………………………………………
van huisnummer ………………………………….tot huisnummer …………………………………………
Breedte van het voetpad: ………………………………………………………………………………………
Lengte van de inname voetpad: ………………………………………………………………………………
Breedte van de inname voetpad:………………………………………………………………………………

INNAME FIETSPAD
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Straat van inname fietspad: ……………………………………………………………………………………
van huisnummer ………………………………….tot huisnummer …………………………………………
Breedte van het fietspad: ………………………………………………………………………………………
Lengte van de inname fietspad: ………………………………………………………………………………
Breedte van de inname fietspad:………………………………………………………………………………

INNAME RIJWEG
GEDEELTELIJK EN/OF VOLLEDIG AFSLUITEN VAN DE WEG
Adres van inname openbare weg:
………………………………………………………………………………
Binnen bebouwde kom JA / NEEN

o
o

Gedeeltelijk afsluiten van de weg van huisnummer:…………tot huisnummer:…………


deel van de rijweg



volledig 1 rijvak van de rijweg

Volledig afsluiten:


afsluiten voor zwaar verkeer, uitgezonderd De Lijn ……..JA / NEEN



afsluiten voor alle verkeer, inclusief (brom)fietsers……….JA / NEEN



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



tijdelijk driekleurige verkeerslichten

Te verwachten verkeersimpact (omschrijf gedetailleerd de mogelijke verkeershinder, hoe het verkeer
zal circuleren, afgesloten, omgelegd of omgeleid worden)
……………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………………
…
Wanneer de straat gedeeltelijk of volledig afgesloten wordt waardoor er geen ophaling van huisvuil
kan plaatsvinden moet de aanvrager de nodige maatregelen treffen met IVM (ophaling huisvuil op
maandag en dinsdag) tav de heer Filip Martens, St;-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo,
tel.: 09 218 71 42 of fax: 09 218 57 24
e-mail: filip.martens@ivmeeklo.be
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Wanneer de straat gedeeltelijk of volledig afgesloten wordt waardoor het openbaar vervoer De Lijn
hinder heeft, dan treft de aanvrager de nodige regelingen met De Lijn, Brusselsesteenweg 361 te
9050 Gentbrugge
Tel.: 09 211 91 11
e-mail: wegenwerken.ovl@delijn.be

Wanneer de toegang tot garages thv Collegestraat 21 verhinderd wordt, dienen volgende adressen
door de aanvrager te worden aangeschreven om de tijdelijke hinder te melden:


KBC bank en verzekeringen, Markt 43 te Eeklo, tel.:09 376 79 40



KBC verzekeringen tav de heer Luc Dauwe, Boelare 52 te Eeklo, tel.:09 377 67 88



Bewoners van appartement Markt 41 te Eeklo



De heer Luc Demeester Markt 45 te Eeklo, tel.: 09 377 18 79

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

SIGNALISATIE
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

MAAK HIER EEN SITUATIESCHETS VAN DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN
Plan op schaal met opgave van alle nuttige afmetingen m.b.t. de oppervlakte van het openbaar
domein die zal ingenomen worden
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MAAK HIER EEN SIGNALISATIEPLAN MET OMSTANDIGE OPGAVE VAN ALLE
SIGNALISATIEMIDDELEN DIE ZULLEN AANGEWEND WORDEN VOOR DE AANVANG VAN DE
WERKZAAMHEDEN
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 ,het M.B. van 7 mei 1999 en van 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 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 eventuele retributieheffing op de inname van het openbaar domein dient vooraf vereffend te
worden bij de dienst mobiliteit en werken van de stad Eeklo.
- 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 Oost-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,

Bezorg dit aanvraagformulier aan mobiliteit en werken – dienst mobiliteit,
Industrielaan 2 te 9900 Eeklo
of fax op nr. 09 218 28 11
of mail naar : mobiliteit@eeklo.be
Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12:30 uur en woensdag van 14 tot 16 uur
Bij vragen i.v.m. inname openbaar domein: Nicole Verbruggen, tel. 09 218 28 16
Contactpersoon grondgebiedszaken Eeklo: Benjamin Verstringe, tel. 09 218 28 34
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