VEILIGHEID EN PREVENTIE
Langestraat 85 | 8620 Nieuwpoort | preventie@nieuwpoort.be | 058/22 49 92

AANVRAAG SIGNALISATIEMACHTIGING VOOR WERKEN EN/OFINNAME OPENBAAR DOMEIN
VOLGENS ART 78 VAN DE WEGCODE
AANVRAAG DIENT TEN MINSTE 14 DAGEN OP VOORHAND TE WORDEN AANGEVRAAGD
Gegevens aanvrager
Naam:
Adres:
Tel:
E-mail:

Openbare werken

gsm:
(in opdracht van overheden)

Opdrachtgever
Naam:
Adres:
Tel:
E-Mail:
Hoofdaannemer
Naam:
Adres:
Tel:
E-Mail:

gsm:

gsm:

Private werken

□ Werken/bouwen/renoveren/afbreken van
ééngezinswoning

□Werken/bouwen/renoveren/afbreken van
meergezinswoningen/appartementen

Bouwheer
Naam:
Adres:
Tel:
Gsm:
E-Mail:

Bouwheer
Naam:
Adres:
Tel:
Gsm:
E-Mail

Hoofdaannemer
Naam:
Adres:

Hoofdaannemer
Naam:
Adres:

Tel:
Gsm:
E-Mail:
Locatie (adres) van de
werkzaamheden
Aanvangsdatum + uur
Einddatum (verlenging via
preventie@nieuwpoort.be)

Tel:
Gsm:
E-Mail:

Gedetailleerde omschrijving van
de werken (verhuis, dakwerken,
renovatie, afbraak, opbouw
torenkraan, plaatsen stelling enz)

Schets van de werkzaamheden en mét vermelding van de afmetingen en
exacte locatie + Signalisatieplan bijvoegen.
De aanvraag wordt niet behandeld bij het ontbreken van een schets en
signalisatieplan
De aanvrager heeft kennis genomen van onderstaande:
-

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 verkeersborden 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.

-

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

-

Wanneer de bezetting van het openbaar domein geschiedt in een zone waar het
betalend parkeren van toepassing is, zal het Parkeerbedrijf Nieuwpoort nv voor
deze bezetting een retributie vragen, gelijkgesteld aan de tarieven zoals bepaald
in het retributiereglement ‘betalend parkeren’.

-

Voor werken minder dan drie dagen kan parkeerverbod aangevraagd worden bij
de technische dienst. (J. Van Clichthovenstraat 42) en dit minstens 7
kalenderdagen voor de aanvang van de werken. Voor het plaatsen van de
parkeerverbodsborden wordt een gemeentelijke retributie van 60 euro
aangerekend.

-

Voor werken langer dan drie dagen staat de aanvrager zelf in voor de
plaatsing van het parkeerverbod.

-

Deze aanvraag ontslaat de aanvrager niet van de verplichting de vergunningen
aan te vragen in toepassing van het decreet op de ruimtelijke ordening, bv voor
het plaatsen van verkoopsburelen, etc..of van de aanvragen aan hogere besturen.

-

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

Datum + handtekening:

