Politiezone 5381 BILZEN-HOESELT-RIEMST

pz.bhr.iod@police.belgium.eu

AANVRAAG TOT INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN
De goedgekeurde aanvraag moet gedurende de ganse periode ter plaatse zichtbaar uithangen.
Alle bladzijden, niet recto-verso.
ONDERHAVIG DOCUMENT VERSTUREN NAAR: PZ.BHR.IOD@POLICE.BELGIUM.EU
O particulier
Dossiernummer:

O aannemer i.o.v. …….…………
Facturatiegegevens indien
verschillend van de aanvrager

Aanvrager
(in drukletters)
Namens(firma)
(in drukletters)
Rijksregisternummer
en/of
ondernemingsnummer
Volledig adres:
postcode, gemeente,
straat en nr.
Telefoon/fax/gsm
E-mailadres

Duid de aard van de inname aan:
☐verhuis
☐voorbehouden parkeerplaatsen
☐plaatsen van een container
☐signalisatievergunning
☐andere: stellingen - werfketens - bouwmaterialen - werktuigen - silo’s (schrappen wat niet past)
☐AFSLUITEN VAN DE STRAAT
☐____________________________
☐____________________________

Afmetingen van de inname: lengte: ...............meter(s) en breedte: ............... meter(s)
Bijlage:
☐inrichtingsplan
☐signalisatieplan
☐plan van aanpak
☐plaatsbeschrijving openbaar domein
☐omgevingsvergunning
☐____________________________
☐____________________________

Plaats van de werken of verkeersbelemmering: Bilzen - Hoeselt - Riemst (schrappen wat niet past)
Deelgemeente: ____________________ Straat: ____________________________ ter hoogte van nr(s)______
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Politiezone 5381 BILZEN-HOESELT-RIEMST

pz.bhr.iod@police.belgium.eu

DUUR VAN DE WERKEN OF BELEMMERING:
Van ……./……./2020 om ……… uur tot ……./……./2020 om ………..uur

WEEKEND(zaterdag) INBEGREPEN: O JA
WEEKEND(zondag) INBEGREPEN: O JA

O NEEN
O NEEN

Indienen van de aanvraag:
Bij langdurige ingebruikname van het openbaar domein (>= 14dagen):
30 kalenderdagen voor de gevraagde aanvang:
Bij innames van de rijbaan of bij verkeersbelemmering:
14 kalenderdagen voor de gevraagde aanvang.
Bij innames buiten de rijbaan of zonder verkeersbelemmering en kortstondige ingebruikname van het
openbaar domein buiten de rijbaan of zonder verkeersbelemmering:
7 kalenderdagen voor de gevraagde aanvang.

1.

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de besluiten van de gemeenteraad aangaande de retributie op het gebruik van
het openbaar domein, evenals van het technisch reglement inname openbaar domein en verklaart de bepalingen van het technisch
reglement te zullen volgen.

2.

Indien er ter hoogte van de inname beschadigingen zijn aan het openbaar domein moet de aanvrager voor de ingebruikname de dienst
infrastructuur van de stad verwittigen op wegen@bilzen.be. Indien er geen plaatsbeschrijving wordt bezorgd aan wegen@bilzen.be wordt
verondersteld dat het openbaar domein zich in perfecte staat bevindt. Aangebrachte schade aan het openbaar domein moet door de
aanvrager hersteld worden, na voorafgaandelijk contact met de dienst Infrastructuur van de stad Bilzen via wegen@bilzen.be

3.

Het stadsbestuur of de politie heeft steeds de mogelijkheid om de machtiging in te trekken indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden
bepaald door de burgemeester, de politiecommissaris of zijn afgevaardigde of de signalisatie aan te passen aan de situatie ter plaatse.

4.

Indien de aanvraag niet volledig wordt ingevuld, kan er niet worden overgegaan tot het verlenen van een vergunning .

5.

De voorgeschreven signalisatie dient door de aanvrager te worden geplaatst.
Voor de gemeente Riemst kan de signalisatie, na telefonische afspraak, door verenigingen en particulieren worden afgehaald op de
Technische Dienst.

6.

Indien de inname van het openbaar domein vroeger eindigt dan werd medegedeeld of wanneer de gevraagde inname niet meer gewenst
is, dient de aanvrager de stadsdiensten (IOD@bilzen.be) hiervan minimum 1 werkdag voor de stopzetting van de inname in kennis te
stellen, zodat nazicht mogelijk is. Enkel in die gevallen kan de belasting geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden en dit in verhouding
met het aantal dagen effectieve inname.

7.

Een aanvraag voor verlenging van de vergunning kan uitsluitend door de oorspronkelijke aanvrager worden ingediend en dit dient schriftelijk
te gebeuren uiterlijk 5 werkdagen bij langdurige innames en straatafsluitingen en uiterlijk 2 werkdagen bij kortstondige innames waarvoor
de vergunning werd afgeleverd.

Datum:
Naam en handtekening van de aanvrager:
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Politiezone 5381 BILZEN-HOESELT-RIEMST

pz.bhr.iod@police.belgium.eu

ADVIES POLITIE:
☐De verkeerssignalisatie moet geplaatst worden zoals vermeld in onderstaande schets of op het plan in bijlage,
zoals voorgeschreven in het Min. Besluit van 07/05/1999 - werken catg………
☐ De signalisatie dient van het goedgekeurde type te zijn.
☐De werkzone dient bij duisternis voldoende verlicht te zijn.
☐ Borden parkeerverbod dienen minstens 24 uren op voorhand te worden geplaatst.
☐ De aanvrager dient tijdig de hulpdiensten en De Lijn in te lichten van de werkzaamheden en hiervoor een
goedkeuring te verkrijgen.
☐ Gelegen binnen de blauwe zone.
☐ ____________________________________________________________________________________
☐ ____________________________________________________________________________________

GUNSTIG - ONGUNSTIG
Eventuele schets en/of opmerkingen.

Datum:
Naam en handtekening politiebeambte:

Prijs inname Bilzen: 1,00€/dag/m² (blauwe zone)
Prijs inname Bilzen: 0,75€/dag/m²
Prijs afsluiten straat Bilzen: 50,00€ eerste dag van de afsluiting; per bijkomende dag van de afsluiting: 25,00€
(in Bilzen bedraagt de minimum aanslag van een inname 10,00€)

Prijs inname Riemst: 0,50€/dag/m²
Prijs inname Hoeselt: 0,50€/dag/m²

.
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