STAD EEKLO
VERGUNNING
INNAME OPENBAAR DOMEIN

Vergunning ID

1074972

GIPOD ID

1074972

Type inname

nutswerken

Prijs

€ 0,00

Contactgegevens

renotec
acaciastraat 18c
2440 Geel
0470193212
steve.vandecapelle@renotec.be

Periode(s)

10 juli 2019 06:00 - 12 juli 2019 22:00

Beschrijving

afsluiten van de straat voor herstellen van een breuk in de baan Michiel op de hoogte van de stad Eeklo

Locaties

9900 Eeklo, Snuifmolenstraat

De burgemeester of zijn gemachtigde verleent deze vergunning.
Specifieke voorwaarden opgelegd door dossierbehandelaar:
In de periode van 9/7/2019 tem 16/7/2019 zijn er rioleringswerken met sterke hinder gepland ter hoogte van
Hazelaarstraat 4. Deze werken liggen in de omleidingsweg. Beide geplande werken dienen op elkaar
afgestemd te worden zodat ze niet tegelijk uitgevoerd worden.
Te plaatsen signalisatie: zie bijlage.

Hoogachtend
Dienst mobiliteit en werken

Stad Eeklo – Industrielaan 2 – Dienst Mobiliteit

Deze vergunning is tijdelijk en kan te allen tijde zonder voorafgaande verwittiging en zonder verhaal of
schadevergoeding voor de vergunninghouder worden ingetrokken.
1. Het gebruik van een deel van de openbare weg kan pas aanvangen nadat de gemeentelijke retributie
is betaald.
2. Indien het obstakel wordt geplaatst vóór het domein of gevel van een woning van een derde persoon,
wiens rechten kunnen worden geschaad, is de aanvrager ertoe gehouden op voorhand van de
betrokken eigenaar(s) en/of huurder(s) een schriftelijk akkoord te bekomen.
3. Indien een straat wordt afgesloten dienen alle getroffen bewoners, alle gebruikers van garages en de
eigenaars van parkings in die straat en de eventueel omliggende straten ruim op voorhand een
bewonersbrief te ontvangen – zie algemene voorwaarden voor de inhoud van deze brief.
4. Bij het einde van de geldigheidsduur van de vergunning moet de openbare weg in haar oorspronkelijke
staat hersteld worden, alle vuil moet opgeruimd zijn en de aangebrachte hindernissen en
verkeerssignalisatie moeten weggenomen zijn.
5. Schade aan derden kan nooit ten laste van de gemeente worden gelegd.
Volgende bepalingen dienen te worden nageleefd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, voornamelijk artikel 14;
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;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald:
Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg;
De omzendbrief nopens de wegsignalisatie;
De bepalingen van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw in Vlaanderen;
Het artikel 123, 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet en op het gemeentedecreet;
Het algemeen politiereglement van Eeklo, het politiereglement van de stad Eeklo van 27 juni 1988 op
de reinheid van het grondgebied Eeklo;
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.

Een ondertekend exemplaar van het vergunningsdocument kan u steeds terugvinden op het Stadskantoor.
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