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VEILIGHEID EN PREVENTIE 
Langestraat 89 | 8620 Nieuwpoort | 058/22.44.17 | preventie@nieuwpoort.be 

AANVRAAG SIGNALISATIEMACHTIGING VOOR WERKEN EN/OF INNAME OPENBAAR DOMEIN  

VOLGENS ART 78 VAN DE WEGCODE 
 

DEZE AANVRAAG DIENT TEN MINSTE 14 DAGEN OP VOORHAND TE WORDEN AANGEVRAAGD 
 

Gegevens aanvrager Gegevens bouwheer / opdrachtgever 

Naam: 

Adres: 

 

Tel/GSM: 

E-mail: 

Naam: 

Adres: 

 

Tel/GSM: 

E-mail: 

Gegevens hoofdaannemer / leverancier / 

verhuisfirma (schrappen wat niet past) 

Aard van de werken 

Naam: 

Adres: 

 

Tel: 

GSM: 

E-mail: 

BTW nummer: 

 Verhuis met lift 

 Verhuis zonder lift 

 Dakwerken 

 Renovatiewerken 

 Afbraakwerken 

 Gevelwerken 

 Opbouw torenkraan 

 Afbraak torenkraan 

 Aanleg nutsleiding 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

Adres van de werkzaamheden  

 

 

Betreft 
 Eéngezinswoning 

 Meersgezinswoning / appartement 

 Openbare werken 

Start- en einddatum  
(verlenging via preventie@nieuwpoort.be) 

 

……../…..…/…..……..     ………..u 

 

……../…..…/…..……..     ………..u 

Omschrijving en bezetting  
(vb: container, materiaal, werfwagens,  
stelling, hoogtewerker, …) 
 

 

  

Parkeerverbod 
 Geen parkeerverbod nodig 

 Parkeerverbodsborden worden zelf voorzien en geplaatst 

 Parkeerverbodsborden door de stad laten plaatsen * 

* Kan enkel worden aangevraagd door een particulier. Voor het 
plaatsen van de borden wordt een retributie aangerekend van € 60. 

Er dient een schets van de werkzaamheden mét vermelding van de afmetingen  

en exacte locatie + signalisatieplan te worden bijgevoegd. 
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De aanvrager heeft kennis genomen van onderstaande algemene voorwaarden: 

 
- WEGCODE Artikel 78. Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen 

78.1.1 Het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte werken valt ten laste van diegene die de werken 
uitvoert.  

Wanneer verkeersbroden betreffende de voorrang, verbodsborden, gebodsborden, verkeersborden betreffende het 
stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden moeten worden aangewend, mag deze 
signalisatie slechts worden aangebracht op voorwaarde dat daartoe toelating is gegeven: door de Minister tot wiens 
bevoegdheid het beheer van de autosnelwegen behoort of door zijn gemachtigde, zo het een autosnelweg betreft; 
door de burgemeester of zijn gemachtigde zo het een andere openbare weg betreft. 

- 78.2. De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd: 
- hetzij door de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, wanneer het een belemmering betreft die niet te 

wijten is aan de daad van een derde;  
- hetzij door hem die de belemmering in het leven geroepen heeft. 
- Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, deze verplichting 

op zich; de kosten die hieruit voorvloeien kunnen door die overheid teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven 
persoon. 

- Er wordt een gemeentelijke belasting geheven op het bezetten van het openbaar domein (€75/maand vanaf de derde 
dag). Voor de bezetting van het openbaar domein langs gewestwegen wordt een bijkomende retributie geheven door 
het Vlaamse Gewest. 

- Deze aanvraag ontslaat de aanvrager niet van de verplichting de vergunning aan te vragen in toepassing van het 
decreet op de ruimtelijke ordening, vb. voor het plaatsen van verkoopsburelen,… of van de aanvragen aan hogere 
besturen. 

- Ik neem kennis van het raadsbesluit dd. 21 augustus 2008 houdende vaststelling van het retributiereglement voor het 
uitvoeren van werken voor rekening van derden. Voor het plaatsen van de parkeerverbodsborden en de administratieve 
afhandeling wordt een retributie van € 60 aangerekend door middel van facturatie van de Stad Nieuwpoort aan de 
aanvrager. 

- Ik neem kennis dat een aanvraag voor het plaatsen van parkeerverbodsborden in een zone waar het betalend parkeren 
van toepassing is, het Parkeerbedrijf Nieuwpoort NV een retributie zal vragen. Deze wordt gelijkgesteld aan de tarieven 
die bepaald werden in het retributiereglement ‘betalend parkeren’. Voor deze betaling zal een factuur opgemaakt 
worden door Parkeerbedrijf Nieuwpoort NV. 

- Deze aanvraag dient ten minste 14 dagen op voorhand te worden aangevraagd. 
 
 

Facturatiegegevens plaatsen 

parkeerverbod door de stad 
(verplicht in te vullen indien de parkeer- 

verbodsborden door de stad geplaatst 
worden) 

 

Naam: 

Adres: 

 

 

Naam: 

Firma: 

Functie: 

Datum: 

Handtekening: 

 

 

 

Deze aanvraag wordt niet in behandeling genomen indien dit document niet volledig  

werd ingevuld of bij het ontbreken van een duidelijke schets en signalisatieplan. 

 


