AANVRAAG

TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN BIJ HET UITVOEREN VAN BOUWONDERHOUDS- EN INSTANDHOUDINGSWERKEN

technische uitvoerende diensten

Dit formulier dient ingevuld bezorgd te worden aan:
Aanvragen voor een periode van 1 t/m 3 dagen of een verhuis:
Lokale politiezone Getevallei
Gilainstraat 109
3300 Tienen
pz.getevallei.vergunningen@police.belgium.eu
Aanvragen voor een periode van 4 dagen of langer:
stad Tienen
technisch uitvoerende diensten
Grote Markt 27 – 3300 Tienen
tel 016 80 57 04
vergunningeninname@tienen.be
voor een periode tot en met 4 weken: 15 dagen voor de inname van het openbaar domein
voor langere periodes: 4 weken voor de inname van het openbaar domein
voor werken waarvoor een wegomleiding voorzien moet worden: 4 weken voor de werkzaamheden
voor een inname op een gewestweg die langer dan 24 u duurt, dient er tevens een vergunning
aangevraagd te worden bij het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. Bijgevolg is
het noodzakelijk deze aanvraag geruime tijd op voorhand in te dienen.
voor een inname op een gewestweg zal het Agentschap voor Wegen en Verkeer vanaf de 2de dag een
retributie aanrekenen.

Aanvrager: (op dit adres wordt de vergunning toegezonden)
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel: ……………………………………… Gsm: …………………………………… E-mail …………………………………………..
Rijksregisternummer (verplicht): …………………………………………………………………………………….
Ondernemingsnummer (verplicht voor bedrijven): ...............................................................

Reden van de aanvraag:
□ verhuis
□ plaatsen stelling

□ plaatsen container

□ wegenwerken

□ privé werken

Aard van de werken: ………………………………………………………………………………………………………………….
Andere reden: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Signalisatie vereist: □ ja
□ neen
Borden “verboden parkeren” te plaatsen door de stad: ja / neen (enkel voor verhuis)
Bij inname parkeerplaatsen dienen 24 u op voorhand volgende borden geplaatst te worden door de
aanvrager of de door de aanvrager aangestelde onderneming. Het betreft borden 1 x E1 per parkeerplaats

of 1 x E1 + Xa onderbord met vermelding begin parkeerverbod en 1x E1 x Xb onderbord met vermelding
einde parkeerverbod
Type van de aanvraag:
□ nieuwe aanvraag
□ verlenging van bestaande vergunning geldig tot ………/………/………
Duur van de werken:
Aantal dagen: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Startdatum: ……………………………………………….. Einddatum: ……………………………………………………………..
Inname openbaar domein:
□ voetpad
□ fietspad

□ parkeerplaatsen – aantal ……..

Aantal m² ………………….. □ gemeenteweg

□ ½ rijweg

□ afsluiten straat

□ gewestweg

Adres waar de inname zal plaatsvinden:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum aanvraag:

Handtekening aanvrager:

De aanvrager heeft kennis genomen van het belastingreglement van de stad Tienen.
Een situatieschets of plan dient steeds bij de aanvraag gevoegd te worden. Zonder situatieschets of plan
zal uw aanvraag niet behandeld worden!!!!!!!

Bestemd voor administratie
Stad Tienen

Bestemd voor lokale politiezone
Getevallei

Vergunning afgeleverd op

Datum advies:

……../……../……..

Handtekening

Handtekening

