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AANVRAAG VOOR HET PLAATSEN VAN SIGNALISATIE BIJ 

WERKEN EN VERKEERSBELEMMERINGEN OP DE OPENBARE WEG 
 

 
1. Contactgegevens 
 
Contactgegevens aanvrager: 
 
Voornaam en naam:  _______________________________________________________ 
 

Straat en huisnummer:  _______________________________________________________ 
 

Postnummer en gemeente: _______________________________________________________ 
 
Telefoon- / GSM-nummer: _______________________________________________________ 
 

Fax-nummer:   _______________________________________________________ 
 
E-mail:    _______________________________________________________ 
 
 
Contactgegevens opdrachtgever: 
 

Voornaam en naam:  _______________________________________________________ 
 
Straat en huisnummer:  _______________________________________________________ 
 
Postnummer en gemeente: _______________________________________________________ 
 

Telefoon- / GSM-nummer: _______________________________________________________ 

 
Fax-nummer:   _______________________________________________________ 
 
E-mail:    _______________________________________________________ 
 
 

Contactgegevens veiligheidscoördinator: 
 
Voornaam en naam:  _______________________________________________________ 
 
Straat en huisnummer:  _______________________________________________________ 
 
Postnummer en gemeente: _______________________________________________________ 

 
Telefoon- / GSM-nummer: _______________________________________________________ 
 
Fax-nummer:   _______________________________________________________ 

 
E-mail:    _______________________________________________________ 
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Contactgegevens verantwoordelijke signalisatie: 

 
Voornaam en naam:  _______________________________________________________ 

 
Straat en huisnummer:  _______________________________________________________ 
 
Postnummer en gemeente: _______________________________________________________ 

 
Telefoon- / GSM-nummer: _______________________________________________________ 
 
Fax-nummer:   _______________________________________________________ 
 
E-mail:    _______________________________________________________ 
 

 
Contactgegevens Werfleider:  ___________________________________________________ 
 
 
2. Aard van de werkzaamheden 
 

________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

3. Adres / plaats van de werken 
 
Straat:  _________________________________   Van huisnr tot huisnr:  _________________   
 
Bebouwde kom:  JA  /  NEEN 
   
Mobiele werken :   JA  /  NEEN 

Immobiele werken :   JA  /  NEEN  
 
Werkzone situeert zich :  op de rijbaan / buiten de rijbaan / op en buiten de rijbaan /privaat domein 
 

Werken met : weinig verkeershinder / sterke verkeershinder 
 
Straat afgesloten:  JA  /  NEEN   

 enkel voor zwaar vervoer (uitgezonderd De Lijn) afgesloten  JA  /  NEEN 
 voor alle verkeer incl. fietsers en bromfietsers   JA  /  NEEN 
 voor alle verkeer incl. voetgangers     JA  /  NEEN 

 
Beurtelingse doorgang: JA  /  NEEN 

 Voorrangsborden B19 / B 21      JA  /  NEEN 

 Tijdelijke driekleurige verkeerslichten    JA  /  NEEN 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 

 
4. Voorziene periode 
 
Aantal werkdagen: _________________________________________________ 
 
Van _________________________________ tot _______________________________________ 

 
Tijdens de werkzaamheden moet ten allen tijde een veilige vrije doorgang van 1,50 meter 
gegarandeerd worden voor fietsers en voetgangers.
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5. Bij te voegen documenten 

 
 Ondertekend signalisatieplan met volledige opgave van alle signalisatiemiddelen (type 

verkeersborden, verkeerslichten, …) die zullen aangewend worden voor de aanvang 
van de werkzaamheden 

 Indien van toepassing omleidingschema voor het plaatselijk verkeer en/of zwaar 
vervoer. 

 Plan op schaal met opgave van alle nuttige afmetingen met betrekking tot de 
oppervlakte van het openbare domein die zal ingenomen worden. 

 Plan van fasering van de werken 
 Een afschrift van de rubriek ‘signalisatie’ van het voorziene bestek 
 Een kopie van de modelbrief ten behoeve van de getroffen bewoners en handelaars 

met opsomming van alle nuttige inlichtingen om de hinder te beperken. 
 In voorkomend geval: een kopie van de toelating voor het signaleren van werken en 

verkeersbelemmeringen op het grondgebied van een andere gemeente. 
 
 
 
6. Nuttige inlichtingen 
 

 Aanvragen dienen tenminste 10 werkdagen voor de aanvang van de werken aan de 

dienst mobiliteit overgemaakt te worden. 
 Het formaat en de plaatsing van de verkeersborden moet beantwoorden aan de 

voorschriften van de wet van 16 maart 1968, het koninklijk besluit van 1 december 
1975, het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, het ministerieel besluit van 7 mei 
1999 en het standaardbestek 250 voor de wegenbouw in Vlaanderen. 

 Alle motorvoertuigen en hun aanhangwagen moeten geldig gekeurd, verzekerd en 

ingeschreven zijn conform de gecoördineerde verkeerswetgeving. 
 Verkeersborden betreffende het stilstaan en het parkeren dienen 48 uur op voorhand 

geplaatst te worden met een aangepast onderbord.  Er zal een lijst van de 
kentekenplaat van de op dat ogenblik geparkeerde voertuigen opgemaakt en ter 
beschikking gehouden worden van de politiediensten. 

 Indien de werkzaamheden in fasen verlopen zal voor de aanvang van elke fase een 
aangepast signalisatieplan ter goedkeuring voorgelegd worden. 

 Indien verkeerssignalisatie, omleggingen of omleidingen op het grondgebied van een 
andere gemeente moet aangebracht worden, dan is de toelating voor het signaleren 
van werken en verkeersbelemmeringen van die gemeente vereist.  In voorkomend 
geval zal een kopie van deze toelating aan dit dossier toegevoegd moeten worden. 

 Voor wat de gewestwegen betreft, mag het openbaar domein langer dan 24 uur 
ingenomen worden nadat de aanvrager tevens een vergunning heeft bekomen van de 
Vlaamse Overheid, Administratie Wegen en Verkeer, district Brecht. 

 De openbare weg dient zo nodig dagelijks gereinigd te worden om de veiligheid van 
het verkeer van voertuigen en van de zwakke weggebruikers te verzekeren. 

 De burgemeester of zijn gemachtigde kan het signalisatieplan, het 
wegomleggingsplan of het omleidingsplan steeds laten wijzigen of aanpassen. Indien 
de aangebrachte signalisatie ontoereikend is of niet conform is met het goedgekeurde 
signalisatieplan en/of de afgeleverde vergunning, dan kan de burgemeester of zijn 

gemachtigde aanpassing aan de signalisatie opleggen aan de aanvrager(s), 
aannemer(s), eigenaar(s) of gebruiker(s) en dit met het oog op de veiligheid van 
doorgang en vlotheid van het verkeer. 

 Indien vereist kan de burgemeester of zijn gemachtigde onmiddellijk en ambtshalve 
de nodige signalisatie doen aanbrengen op kosten van de vergunninghouder. 

 De burgemeester of zijn gemachtigde kan de werken steeds stilleggen wegens 
ontoereikende signalisatie.  De kosten die daaruit voortvloeien zijn te laste van de 

vergunninghouder. Het stilleggen van de werkzaamheden wegens ontoereikende 

signalisatie kan door de vergunninghouder of zijn (onder)aannemer(s) niet worden 
aangegrepen om een schadevergoeding of verlenging van de uitvoeringstermijn te 
bekomen. 

 Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met de dienst Mobiliteit van de 
gemeente Schilde en dit op het telefoonnummer 03-380 16 94. 
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GOEDKEURING VOOR HET PLAATSEN VAN SIGNALISATIE BIJ 

WERKEN EN VERKEERSBELEMMERINGEN OP DE OPENBARE WEG 

 
 

 
 
 

 
 In te vullen door dienst Mobiliteit  

 
DATUM ONTVANGST: 

 _____________________________ 
 

 

BEHANDELEND AMBTENAAR:  
 
  _____________________________ 

 
TYPE WERKEN: 
  _____________________________ 
 
STRAAT: 
  _____________________________ 
 

PERIODE: 
  _____________________________ 
 

 
 
Gelieve de bewoners te verwittigen per brief van de werkzaamheden indien deze hinder veroorzaken 
voor hen. 

 
Deze vergunning en een kopie van het signalisatieplan moeten steeds aanwezig zijn op de werf. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Goedgekeurd door 
 
 Dirk Bauwens 

 burgemeester 
 
Bijgevoegde documenten: 

 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 


