
  
 

 

Algemene voorwaarden inname openbaar domein 

 Onderhavige vergunning moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk 
verzoek van de bevoegde overheid. 

 De signalisatie en afbakening dienen steeds voorzien te zijn van voldoende, 
functionerende werfverlichting. 

 De werkplaats dient in oorspronkelijke staat hersteld te worden voor de vervaldatum van 
de vergunning. 

 Voor het plaatsen van signalisatie langs gewestwegen dient de aanvrager eveneens de 
toelating te verkrijgen van Agentschap Wegen en Verkeer West-vlaanderen, Wegendistrict 
315 – Duinkerkseweg 10 te 8400 Oostende (059 55 64 90).  

 De aanvrager dient zelf het parkeerverbod te plaatsen. Dit dient te gebeuren door het 
reglementair plaatsen van de verkeersborden E1 of E3 minstens 2 dagen voor aanvang 
van de inname. De borden E1/E3 dienen voorzien te zijn van een reglementair onderbord 
met vermelding van de begin- en einddatum, de tijdsperiode waarop het parkeerverbod 
van kracht dient te zijn en dat het parkeerverbod enkel geldig is van maandag tot en met 
de vrijdag. 

 De aanvrager dient de plaatsing van de verkeersborden E1/E3 te melden aan de lokale 
politie. 

 De kosten voor de takeling van wagens die geparkeerd stonden vóór het plaatsen van de 
borden E1/E3, zijn ten laste van de aanvrager van de vergunning. De takeling van wagens 
die zich geparkeerd hebben nadat de verkeersborden werden geplaatst, zijn ten laste van 
de eigenaar van het voertuig. 

 Deze toelating ontslaat de aanvrager niet van de verplichting tot het bekomen van andere 
toelatingen of vergunningen, o.m. bouwvergunningen - milieuvergunningen, enz... 

 Zowel voor als na de werkuren mag er geen hinder zijn voor de weggebruikers. 

 Deze vergunning is niet geldig tijdens evenementen. 

 Deze toelating verleent geen toegang aan voertuigen tot de voetgangerszone van de 
Zeedijk of Koning Ridderdijk. De toelating voor een doorgangsbewijs in de 
voetgangerszone dient men apart aan te vragen in het politiebureel (059 312 312). 

 Tijdens het paasverlof en de maanden juli en augustus mag er geen inname zijn van het 
openbaar domein in de toeristische zone en mogen er geen werken uitgevoerd worden. 

 Het gemeentebestuur kan ten allen tijde de afgeleverde vergunning intrekken en/of 
wijzigen, om redenen van openbare orde, openbare of particuliere veiligheid, onvoorziene 
omstandigheden, buitenmatige hinder of welke oorzaak ook, waardoor een intrekking, 
aanpassing en/of wijziging van de huidige vergunning in het kader van een behoorlijk 
bestuur zich opdringt. 

 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 niet 



  
 

 

worden aangegrepen om een schadevergoeding of een verlenging van de 
uitvoeringstermijn te bekomen. 

 Containers dienen steeds voorzien te worden door de wettelijke signalisatie: De containers 
die worden geplaatst op de openbare weg moeten op de voor- en achterkanten voorzien 
zijn van afwisselende rode en witte strepen van ten minste 0,10 m breed die met de 
verticale as van de container een hoek van ongeveer 45° vormen. Indien de container niet 
over een oppervlakte beschikt van ten minste 1,00 m² waarop zulke strepen kunnen 
worden aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50 m hoog zijn, wordt een bord 
voorzien van dezelfde strepen, met een hoogte van ten minste 0,50 m en een breedte die 
ongeveer gelijk is aan die van de container, aan deze container vastgemaakt. Een 
verkeersbord D1 met een diameter van ten minste 0,70 m, waarvan de pijl onder een hoek 
van ongeveer 45° naar beneden gericht is, wordt aangebracht aan de kant waar het 
verkeer toegelaten is. Een oranjegeel knipperlicht wordt boven het verkeersbord D1 
aangebracht. 

 Om de voorbijgangers en/of werfdeelnemers te beschermen en de risico’s op schade en 
ongevallen te beperken, moeten de nodige afschermingen en voorzieningen getroffen te 
worden teneinde het wegspringen of wegvliegen van brokstukken, stofhinder, vallende 
voorwerpen en materialen,… te verhinderen of tot een absoluut minimum te herleiden 
bijvoorbeeld door het aanbrengen van een afschermnet, dakplatform, werfdoeken aan 
werfhekkens. 

 

Meer informatie? 
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