Technische dienst – Openbare werken

College van burgemeester en schepenen
Markt 1
8650 Houthulst
Technische dienst: tel. 051 46 07 43
fax 051 46 08 92
E-mail: technischedienst@houthulst.be

Aanvraag tot ingebruikname van het openbaar domein
Gegevens aanvrager
Naam ..........................................................................................................................................................
Adres ..........................................................................................................................................................
Tel. .................................................................... gsm ...................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................
BTW nr. .......................................................................................................................................................
Gegevens aannemer
Naam ..........................................................................................................................................................
Adres ..........................................................................................................................................................
Tel. .................................................................... gsm ...................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................
Informatie over de werken
Adres ingebruikname ................................................................................................................................
Aard van de uit te voeren werken: .............................................................................................................
- Plaatsing van: container – stelling – bouwmaterialen – hoogtewerker – silo - kraan (1)
- Andere: (vb. verhuis ) ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
- Inname openbaar domein: voetpad – fietspad – parkeerstrook – rijbaan (1)
- Lengte en breedte van de inname ...........................................................................................................

Tijdsduur : aanvang der werken ...................................tot en met ................................

(1)

Schrappen wat niet past
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Situatieschets

Voorziene of te verwachten verkeersimpact
(omschrijf de mogelijke verkeershinder: vb. inname voetpad, fietspad, rijbaanversmalling, hoe het
verkeer zal moeten circuleren, afgesloten, omgelegd of omgeleid worden?... )

Parkeerverbod
Is een parkeerverbod noodzakelijk : ja – nee (1)
Tijdsduur : aanvang parkeerverbod .............................tot en met ................................
Plaats ( duidelijke omschrijving ) ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Grotere werken: nodige verkeersborden dienen verplicht geplaatst te worden door de aannemer
Kleinere werkzaamheden : de technische dienst plaatst de parkeerverbodsborden ( vb. leveringen
materialen, verhuis, renovatiewerken gevel …): ja – nee (1)
(1)

Schrappen wat niet past

Handtekening van de aanvrager

datum
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Nuttige inlichtingen
-

-

-

-

Aanvragen dienen ten minste 5 werkdagen vóór de aanvang van de werken aan de
technische dienst, Markt 1 te 8650 Houthulst overgemaakt te worden
(technischedienst@houthulst.be ).
Het formaat en de plaatsing van de verkeersborden moet beantwoorden aan de
voorschriften van het Ministerieel besluit van 11.10.1976 , het Ministerieel besluit van
07.05.1999 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 parkeren dienen 48 uur op voorhand geplaatst
te worden met aangepast onderbord. Er dient een lijst van de kentekenplaten van de op dat
ogenblijk geparkeerde voertuigen te worden opgemaakt en afgegeven te worden aan de
lokale politie zone polder, Markt 13 te 8650 Houthulst. Geregistreerde aannemers dienen
zelf in te staan voor het plaatsen van signalisatie- en parkeerverbodsborden.
De eventuele retributieheffing op de inname van het openbaar domein dient, na ontvangst
van de factuur, binnen een termijn van 5 kalenderdagen te worden betaald via
overschrijving op rekeningnummer BE65 0910 0022 0196 van de Gemeente Houthulst, Markt
1 te 8650 Houthulst.
Vrijstelling van deze retributie wordt verleend indien de ingebruikname van het openbaar
domein maximum 5 kalenderdagen bedraagt.
De retributie wordt vastgesteld volgens een getrapt tarief als volgt:
- 1° schijf van 1 tot 150 dagen : 0,30 euro/m² per dag;
- 2° schijf van 151 tot 240 dagen : 0,50 euro/m² dag;
- 3° schijf van 241 dagen en meer : 0,95 euro/m² dag.
Vrijstelling van betaling wordt eveneens verleend voor:
- werken van nutsmaatschappijen, voor rekening van een openbaar bestuur;
- bouwwerken van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, de W.V.I. en
openbare besturen;
- ingebruikname van het openbaar domein het gevolg is van het uitstallen van
koopwaren of publiciteitsstelsel voor de eigen handelszaak met een totale
oppervlakte kleiner dan 2m²
Bij gewestweg moet er ook een aanvraag bij het gewest ingediend worden en toelating
verkregen worden. Retributie wordt door het gewest apart berekend.
De openbare weg dient zo nodig dagelijks gereinigd te worden om de veiligheid van het
verkeer van voertuigen en zwakke weggebruikers te verzekeren.
De burgemeester of zijn gemachtigde kan het signalisatieplan, het wegomleggingsplan of
omleidinsgplan steeds laten wijzigen of aanpassen met het oog op de veiligheid van
doorgang en vlotheid van het verkeer.
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.
Indien de ingebruikname van het openbaar domein de termijn van de vergunning
overschrijdt , moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend.
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Vak bestemd voor de Lokale Politie Zone Polder
Advies : Ondergetekende ......................................................................................... bij de Lokale Politie
Zone Polder geeft GUNSTIG – ONGUNSTIG advies voor het plaatsen van signalisatie op de openbare
weg en op de voorgeschreven wettelijke wijze overeenkomstig het Ministerieel besluit van
07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Opmerkingen : ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Handtekening

datum

Vak bestemd voor de dienst Wegen en verkeer van het Vlaams Gewest
Advies: Ondergetekende ................................................................................................... van de dienst
Wegen en verkeer van het Vlaams Gewest, Omloopstraat 1, 8900 Ieper geeft GUNSTIG – ONGUNSTIG
advies voor de ingebruikname van het openbaar domein waarvan zij wegbeheerder is.
Opmerkingen : ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Handtekening

datum

Vak bestemd voor de technische dienst
Advies : gunstig – ongunstig
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