STAD EEKLO

Dienst mobiliteit
Industrielaan 2, 9900 Eeklo
Tel. 09/218 28 10
e-mail: mobiliteit@eeklo.be

ALGEMENE VERGUNNINGSVOORWAARDEN

Bij goedkeuring van de inname van het openbaar domein dient men volgende bepalingen na te leven :
-

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, voornamelijk artikel 14 ;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, voornamelijk artikel 60 tot en met artikel 78 ;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald ;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg ;
Gelet op de omzendbrief nopens de werfsignalisatie ;
Gelet op de bepalingen van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw in Vlaanderen ;
Gelet op het artikel 123, 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet en op het gemeentedecreet ;
Gelet op het algemeen politiereglement van Eeklo, het politiereglement van de stad Eeklo van 27
juni 1988 op de reinheid van het grondgebied Eeklo ;
Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg dient deze toelating zich
op het werk te bevinden en moet ze op elk verzoek van de bevoegde overheid vertoond worden.

Verder zijn volgende algemene bepalingen van toepassing:
-

-

-

-

Indien de inname van openbaar domein op een gewestweg is, dan dit pas nadat het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen – district Eeklo,
Tieltsesteenweg 229- 9900 Eeklo tel: 09 218 77 40 eveneens een vergunning verleent (de
aanvrager moet in het bezit zijn van een vergunning van het gewest vanaf de inname langer is
dan 24 uren en hij moet hier retributie voor betalen).
Gewestwegen zijn: Zeelaan, Leopoldlaan, Molenstraat, Markt, Stationsstraat, Koningin
Astridplein, Gentsesteenweg, Dam, Ringlaan, Expresweg, Balgerhoeke en SintLaureinsesteenweg.
De vergunning wordt verleend tot wederopzegging. De vergunninghouder kan hieraan geen
enkel ander recht ontlenen.
De vergunninghouder mag in geen geval veranderingen aan het vergunde object aanbrengen
zonder voorafgaande toestemming van de administratie.
Tegen de vergunninghouder die zich niet aan de opgelegde voorwaarden houdt, kunnen van
ambtswege maatregelen worden genomen. De eventueel daaruit voortvloeiende kosten worden
met de gewone rechtsmiddelen op hem verhaald.
Als de bepalingen van deze vergunning naderhand gewijzigd worden, moet de
vergunninghouder zich voegen naar alle nieuwe voorwaarden die hem opgelegd worden, en
naar de aanwijzingen die de administratie hem geeft.
De werken worden slechts begonnen na het uitvoeren van de voorschriften in de vergunning.
Ze worden zonder onderbreking voortgezet ten einde binnen de kortst mogelijke termijn
beëindigd te zijn.
Het is verboden puin buiten de omheining op de openbare weg te gooien of te plaatsen alsook
in de leidingen bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater, of in de waterlopen.

-

-

De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin te besproeien ten einde het opjagen
van stof maximaal te beperken.
Ingeval de weg door de werken bevuild wordt, moet de aannemer hem onverwijld opnieuw
volkomen schoonmaken.
De doorgang voor de hulpdiensten moet ten allen tijde gewaarborgd blijven.
Het afsluiten van een openbare weg kan enkel na overleg met de betrokken diensten. Hiervoor
wordt een afspraak gemaakt met de dienst mobiliteit en werken, Industrielaan 2- 9900 Eeklo
( Tel: 09 218 28 10 of e-mail: mobiliteit@eeklo.be )
De getroffen bewoners van de straat en de eventueel omliggende straten dienen ruim op
voorhand een brief te krijgen. De brief die aan de bewoners gegeven wordt, moet voor de
aanvang van de werken aan de dienst mobiliteit worden overgemaakt via
mobiliteit@eeklo.be
In de brief moeten volgende onderdelen opgenomen worden:
-

-

-

-

-

naam, adres en telefoonnummer van de uitvoerder van de werken
naam, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever
aard van de werken
plaats (adres) van de werken
aanvangsdatum en (vermoedelijke) einddatum van de werken
omschrijving van de verkeershinder (sterke hinder, wegonderbreking, omleiding …)
bereikbaarheid van de eigendommen
de regeling die getroffen is voor de ophaling van het huisvuil (op maandag/dinsdag)

Vóór het uitvoeren van de herbestrating dient een slagsonde op de verdichting van de sleuf te
gebeuren, alsook plaatproeven op de fundering van de herbestrating. Zolang deze proeven niet
zijn uitgevoerd kan de herbestrating niet aanvatten. Kosten van de proeven vallen volledig ten
laste van de nutsmaatschappij. Het labo, welke de keuringen uitvoert wordt aangeduid door het
Stadbestuur Eeklo.
Voorleggen van plaatsbeschrijving van de bestaande toestand aan de hand van duidelijke
foto’s, gedateerd en ondertekend, vóór de aanvang van de werken. Deze plaatsbeschrijving
moet bezorgd worden aan de dienst mobiliteit en werken, Industrielaan 2- 9900 Eeklo of per
mail aan mobiliteit@eeklo.be
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), eigenaar(s), of gebruiker(s) e dit met het oog op de veiligheid van doorgang en
vlotheid van het verkeer
Indien vereist kan de burgemeester of zijn gevolmachtigde onmiddellijk en ambtshalve de
nodige signalisatie doen aanbrengen op kosten van de vergunninghouder
De burgemeester of zijn gevolmachtigde 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

