Gemeentebestuur BERLAAR
Markt 1 – 2590 Berlaar
Tel : 03/410.19.00
mobiliteit@berlaar.be

AANVRAAG INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN EN TOELATING
TOT HET SIGNALEREN VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERINGEN
OP DE OPENBARE WEG
Let op: dit formulier is enkel een aanvraag en nog geen goedkeuring!
Het ingevulde aanvraagformulier kan ook verstuurd worden per mail aan mobiliteit@berlaar.be.

Opgelet, de aanvraag dient meer dan 5 werkdagen voor de startdatum ingediend te worden.
Bij grote werken met hinder dient de aanvraag meer dan 10 werkdagen voor de startdatum
ingediend te worden en moet een afspraak gemaakt worden met dienst mobiliteit.
Gegevens aanvrager
Voor- en achternaam
Straat + huisnummer
Postcode + Gemeente
Telefoonnummer
E-mail
Rijksregisternummer /
Ondernemingsnummer

Inname openbare weg
Adres inname
Datum inname

Wil je beroep doen op
een spoedprocedure? 1

van:

tot:

uur:

uur:

☐ ja, mits een forfaitaire administratieve kost van € 50,00
☐ nee, ik diende mijn aanvraag tijdig in (meer dan vijf of tien

werkdagen voorafgaandelijk, zie boven)

1

Een spoedprocedure kan wanneer de aanvraag laattijdig wordt ingediend.
Pagina 1 van 3

Reden inname
(vb. renovatiewerken)
Soort inname

☐ container: ……….m (lengte) x ………m( breedte)
☐ stelling: ……….m (lengte) x ………m (diepte)
☐ werfwagens: …….m (lengte) x ………m (breedte)
☐ bouwkraan: ……….m (lengte) x ………m (breedte)
☐ stockage bouwmaterialen: ……….m (lengte) x ………m (breedte)
☐ verhuiswagen(s): ……….m (lengte) x ………m (breedte)
☐ andere, nl. ……………………………..: ……….m (lengte) x ………m
(breedte)

Aannemer/firma die
instaat voor verhuis,
plaatsen container
(naam, adres, telefoon)
Verantwoordelijke
signalisatie

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
☐ aanvrager
☐ aannemer
☐ Andere (naam, adres en telefoon aanvullen)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Detail inname

☐ voetpad

☐ berm

☐ fietspad

☐ rijbaan

☐ parkeerstrook
Verhuislift nodig?

☐ ja

☐ nee

Schets/signalisatieplan
toegevoegd?

☐ ja

☐ nee

Gebruik signalisatie

Wens je verkeerborden
te ontlenen van de
gemeente? 2

2

☐ ja, mits een forfaitaire vergoeding van € 25,00
☐ nee, ik gebruik eigen signalisatie

Ontlenen is mogelijk volgens de voorwaarden uit het retributiereglement
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Ik verklaar de verkeersregels en de regels van de vergunning te zullen naleven.
Ik verklaar bovenstaande gegevens naar waarheid en juistheid te hebben ingevuld.
Ik verklaar volledig aansprakelijk te zijn tot volle ontlasting van de gemeente Berlaar, die
tegen alle verhaal vrijwaard wordt, voor alle ongevallen of schadelijke gevolgen uit welke
hoofde dan ook die naar aanleiding van de werken kunnen voorkomen aan :
1.
de organisatoren zelf, alsmede de goederen, eigendom van of gebruikt door de
uitvoerders,
2.
derden, hieronder begrepen de personeelsleden van de gemeente,
3.
de goederen van de gemeente Berlaar.
Ik verklaar kennis genomen te hebben van het belastingreglement van de gemeente Berlaar
inzake het tijdelijk privatiseren van het openbaar domein en het retributiereglement
aangaande het ontlenen van signalisatie (uittreksels uit het belasting- en retributiereglement
vindt u hieronder).
Datum:

Handtekening, voorafgegaan door de vermelding
“voor akkoord”

Uittreksel uit het BELASTINGREGLEMENT van de gemeenteraad van 18 februari 2020
Art. 5 De belasting voor het innemen van het openbaar domein wordt als volgt vastgesteld:
•
•
•

Tijdelijke innamen voor het plaatsen van materialen, bouwkranen, werfaanhorigheden of
andere belemmeringen: € 0,50 /m²/dag met een minimum van € 25.
Tijdelijke innamen voor plaatsen van een container of het vrijhouden van een
parkeerplaats: € 5,00 /dag (/parkeerplaats)
Tijdelijke innamen voor wegenwerken: € 150,00 /dag voor overschrijding van de
vastgestelde uitvoeringstermijn.

Art. 8 Er wordt een vrijstelling van belasting volgens artikel 5 verleend voor de eerste 7
kalenderdagen van de tijdelijke innamen. Wanneer een nieuwe vergunning start binnen één
maand na het einde van de vorige, wordt de termijn van de inname volgens deze vorige
vergunning (en eventuele andere vorige vergunningen) mee in rekening gebracht. De periode
tussen opeenvolgende vergunningen, wanneer er geen inname is, wordt niet mee in rekening
gebracht.
Uittreksel uit het RETRIBUTIEREGLEMENT van de gemeenteraad van 17 december 2019
Art. 2 Bij ter beschikkingsstelling van de in de vergunning voorziene verkeersborden wordt de
retributie vastgesteld op een forfaitaire vergoeding van 25 euro. De beschadigde of verdwenen
materialen kunnen worden aangerekend aan aankoopprijs
Art. 3 Voor grote werken (aannemers wegenwerken, nutsleidingen, bouwwerken, …) wordt geen
verkeerssignalisatie ter beschikking gesteld.
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