
Lokale politie Heusden-Zolder
Rectorstraat 2 - 3550 Heusden-Zolder
Tel. : 011/45.01.11
Fax : 011/45.01.19

Afdeling  : Verkeer 

Kenmerk  :  ................................................................................
Intern volgnr.  :  ............................   Bijlage : ...................................

AANVRAAG VOOR HET PLAATSEN VAN 
TIJDELIJKE SIGNALISATIE / TIJDELIJKE INNAME VAN OPENBAAR DOMEIN 

-   Artikel 78 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975.
-   Ministriële omzendbrief van 14 november 1998. 
-    Ministrieel besluit van 11 oktober 1976 - Ministrieel besluit van 30 april 1999 - Ministrieel besluit van 7 mei 1999. 
-   Ministriële omzendbrief van 14 november 1997. 
- Standaardbestek 250 voor de wegenbouw.
-    Belasting op de inname van het openbaar domein, goedgekeurd op de gemeenteraad van 27/08/2015.

  http://www.heusden-zolder.be/Belastingen_retributies 

AANVRAAG TIJDELIJKE INNAME VAN OPENBAAR DOMEIN (aankruisen wat van toepassing is) 

Het plaatsen van een bouwplaatsafsluiting 

Het plaatsen van een bouwkraan 

Het plaatsen van een stelling 

Het plaatsen van een container 

Het plaatsen van een werfkeet 

Het plaatsen van een lift 

Het opslaan van bouwmaterialen en/of -gereedschap

Het innemen van parkeerplaatsen  - Aantal :

Andere :  

 Datum van de aanvraag

 Datum aanvang werken

 Plaats van de werken

 Aard van de werken

 Aanvrager van de werken       :

 Verantwoordelijke persoon
voor de signalisatie :   

 Contactgegevens :   Werk  :  

Privé  :  

GSM  :  

Fax :

E-mail  : 

 Periode van inname :  

: - (uur) :

 Werken voor rekening van  :

tot (datum)   :

oppervlakte in m2

:  

: 

:      3550 Heusden-Zolder, 

: 

: 

- (uur) :van (datum) :

GEGEVENS AANVRAGER EN WERKEN (in te vullen door de aanvrager) 

(naam) :

(adres) :

(gemeente) :

(rijksregisternummer) :

(ondernemingsnummer) :

(bankrekeningnummer) :

 Facturatieadres (indien van toepassing) :

m2



SIGNALISATIEREGELING 

Het plaatsen van signalisatie en het regelen van het verkeer conform het signalisatieplan in bijlage.

Het plaatsen van signalisatie zoals is voorgeschreven in art. 2 tot 6 voor werken van 2° tot 6° categorie,

conform het Ministrieel besluit van 7 mei 1999. 

Bijkomend dient voorzien te worden :  

-  De signalisatie en de verlichting ervan dienen steeds in goede staat te worden onderhouden en dienen te worden   
   weggenomen als de werken beëindigd zijn (art. 1.1 MB 07/05/1999).
-  Deze toelating moet zich steeds op het werk bevinden en moet vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde
   overheid (art. 1.2.1 MB 07/05/1999). 
-  De politiecommissaris dient tenminste 24 uren op voorhand te worden verwittigd van de exacte aanvangsdatum    
   der werken.
-  Na het verstrijken van de toelating zullen alle materialen en materieel onmiddellijk verwijderd worden en zal het
  openbaar domein terug in zijn oorspronkelijke staat gebracht worden.
   Eventuele schade zal hersteld worden.
-  De aanvrager dient voor eigen rekening en kosten signalisatie te voorzien.

i.o. de burgemeester, 
Danny Wendelen, Commissaris 

Heusden-Zolder, .................................

Dit formulier - mailen naar danny.wendelen@heusden-zolder.be 
- of faxen naar 011/45.01.19 
- of binnenbrengen op het politiecommissariaat, Rectorstraat 2, 3550 Heusden-Zolder 

VAK  BESTEMD VOOR DE POLITIEDIENST 

CONTROLE Datum : .......... / .......... / .......... Uitvoerder : .........................................................................................
Opmerkingen : ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Bestemmelingen :
O   Aanvrager
O   Brandweer Heusden-Zolder
O   Agentschap Wegen en Verkeer Limburg
O   De Lijn
O   Andere diensten : ...........................................................................................................................................................................

LET OP ! 

* Voor de ingebruikname van het openbaar domein van meer dan 14 dagen, moet er een waarborg betaald worden aan het 
gemeentebestuur van Heusden-Zolder (art. 5 van het belastingreglement) op het rekeningnummer : BE77 0910 0047 6642.

* Voor het volledig afsluiten van een straat wordt een aanvullende belasting vastgesteld (art. 4b van het belastingreglement).

O   Sint-Franciscusziekenhuis
O   Gemeenschapswacht Heusden-Zolder
O   Financiële dienst gemeentebestuur Heusden-Zolder
O   Grondgebiedzaken gemeeentebestuur Heusden-Zolder

Aan de hogervermelde firma of dienst wordt een toelating verleend tot (in te vullen door de politie) :  ................................................ 
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