AANVRAAG TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN

Contactgegevens bevoegde dienst
Dienst Infrastructuur
Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem
infrastructuur@lovendegem.be
09 370 70 34 (administratie)
09 370 70 36 (magazijn)
Wat je zeker moet weten
In welke gevallen heb ik dit formulier nodig?
Bij elke inname van het openbaar domein, bijvoorbeeld:
- Je verhuist binnenkort of je voert herstellingswerken uit en je wil parkeerruimte
voorbehouden.
- Je plant verbouwingen en je wil een container voor de woning plaatsen of er moet een
stelling op het openbaar domein geplaatst worden.
- Je wenst bouwmaterialen, een kraan, een hoogtewerker, enz. tijdelijk op het openbaar
domein te plaatsen.
- Je voert wegeniswerken uit.
- Je organiseert een evenement en je wil een parking gebruiken.
- …
Kan ik vrijgesteld worden van belasting?
Je moet geen belasting betalen (maar wel nog steeds een aanvraag indienen) voor:
- Tijdelijke privatiseringen van maximaal 5 dagen;
- Bouwen van of werken aan onroerende goederen bestemd tot openbaar nut;
- Bouwen van of werken aan woningen gebouwd door bemiddeling van een sociale
bouwmaatschappij;
- Losstaande niet-overdekte terrassen (onbeperkt in tijd) en occasionele activiteiten met
een commercieel karakter (maximaal 5 dagen).
Wanneer is er sprake van een inname?
Het openbaar domein wordt als ingenomen beschouwd van zodra het normaal gebruik
(deels) verhinderd wordt.
Wie kan dit formulier indienen?
De bouwheer, aannemer of een verantwoordelijke voor de signalisatie.
Wanneer moet ik dit formulier indienen?
Minstens 5 werkdagen voor de inname.
Gemotiveerde afwijkingen op voormelde termijn, bijvoorbeeld voor dringende en onvoorziene
herstellingswerken, zijn mogelijk. Eenzelfde termijn geldt voor iedere aanvraag tot wijziging
of verlenging van de toelating.
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De goedkeuring van de aanvraag ontslaat je niet van het aanvragen van eventuele andere
noodzakelijke vergunningen, de verplichting om de nodige wegsignalisatie en/of afsluitingen
te plaatsen, etc.
Hoe kan ik dit formulier bezorgen?
Via e-mail, per gewone post of gewoon afgeven aan het loket van de dienst. Onze
contactgegevens vind je bovenaan dit formulier.
Hoeveel moet ik betalen?
Ingeval van een tijdige aanvraag wordt de belasting vastgesteld op € 0,50 per dag en per m²
dat het openbaar domein wordt ingenomen, met een minimumaanslag van € 50.
Ingeval de aanvraag niet tijdig is gebeurd, wordt eenzelfde belasting geheven, maar kan de
aanvrager niet meer over signalisatieborden van de gemeente beschikken.
De ingenomen m² worden naar boven afgerond. De dag van de plaatsing en de dag van het
weghalen worden als een volledige dag meegerekend.
Indien de inname minder lang duurt dan voorzien in de aanvraag, kan je dat laten weten aan
de gemeente. Vanaf de kennisgeving ben je geen belasting meer verschuldigd.
Welke bijlagen moet ik aan mijn aanvraag toevoegen?
- Een plaatsbeschrijving met foto’s van het openbaar domein dat ingenomen wordt. Let op:
indien op basis van de foto’s niet duidelijk is of achteraf vastgestelde schade al aanwezig
was voordat het openbaar domein werd ingenomen, geldt het vermoeden dat het
openbaar domein voor het begin van de inname in perfecte staat was.
- Ingeval een omleiding nodig is:
o Een ontwerpbrief die je moet posten in elke brievenbus van de straat waar de
inname gebeurt
o Een verklaring op eer dat je deze brief zal posten
Vanaf wanneer mag ik het openbaar domein innemen?
Vanaf de datum die in de vergunning is opgenomen.
Vanaf wanneer mag ik signalisatie plaatsen?
Vanaf de startdatum die vermeld staat op de vergunning. De enige uitzondering daarop zijn
parkeerverbodsborden die 48 uur op voorhand moeten geplaatst worden. Indien je zelf niet
beschikt over parkeerverbodsborden, kan je deze bij de gemeente ontlenen (tenzij je de
inname te laat hebt aangevraagd).
Wat als ik geen inname aanvraag of het openbaar domein vroeger of langer dan
gepland inneem?
Dan kan de politie ter plaatse vaststellingen komen doen en kan een ambtshalve aanslag
worden gevestigd door de gemeente.
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Aanvrager
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoonnummer
GSM-nummer
E-mailadres
Ondernemingsnummer
of Rijksregisternummer
In opdracht van gemeente of
nutmaatschappij

☐ Ja
☐ Nee

In te nemen openbaar domein
Straat
Huisnummer(s)
Kruispunt
(indien van toepassing)
Periode van inname
(van … tot …)
Oppervlakte (in m²)
Parkeerverbodsborden nodig
Reden van Inname

☐ Ja
☐ Nee

Parkeerverbodsborden kunnen opgehaald en teruggebracht worden op weekdagen tussen
8u en 16u aan het gemeentemagazijn, Kasteeldreef 90.
Controle ter plaatse door de gemeente is mogelijk. Ingeval van betwisting geldt de door de
gemeente vastgestelde oppervlakte en periode als belastbare basis.
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Situatieschets
Voeg een signalisatieplan of detailtekening toe met daarop alle nuttige afmetingen over de
oppervlakte van het openbaar domein dat ingenomen zal worden.

Verkeersimpact
Beschrijf gedetailleerd de verkeersimpact en hoe het verkeer (voetgangers, fietsers en
wagens) zal circuleren of omgeleid zal worden.
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Toevoegen als bijlage
-

Plaatsbeschrijving met foto’s
Ingeval van omleiding: brief voor de buurt + verklaring op eer

Ondertekening
Datum aanvraag
Handtekening

De gemeente Lovendegem gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de
Europese privacywetgeving. Meer informatie vind je op www.lovendegem.be/privacy.
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