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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.BE 

 

O particulier   O aannemer i.o.v. …….…………   

 
Dossiernummer: Facturatiegegevens indien 

 verschillend van aanvrager 

Aanvrager 
 

  

Namens(firma) 
 

  

Rijksregisternummer 
en/of 
ondernemingsnummer 

  

Volledig adres: 
postcode, gemeente, 
straat en nr. 

 
 

 

Telefoon/fax/gsm 
 

  

E-mailadres 
 

  

 
Omschrijf de aard van de inname: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Afmetingen van de inname: lengte: ...............meter(s) en breedte: ............... meter(s) 
eventueel aantal parkeerplaatsen : 
 
Verduidelijk uw aanvraag door foto’s en/of een schets bij te voegen 

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

 

     

DUUR VAN DE WERKEN OF BELEMMERING: 
     

Van ……./……./20….   om   ……… uur   tot ……./……./20….  om ………..uur 
 

Van ……./……./20….   om   ……… uur   tot ……./……./20….  om ………..uur 
 
WEEKEND(zaterdag) INGEBREPEN: O JA                         O NEEN 
WEEKEND(zondag)   INGEBREPEN: O JA                         O NEEN 
 
Deze aanvraag dient ten laatste 5 werkdagen voor inname van maximum 2 parkeerplaatsen of een 
inname van 24 m² en 10 werkdagen voor een grotere inname van het openbaar domein ingediend te 
worden bij de politie. 
 
Voor iedere vernieuwing of verlenging moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. 
 
Als de oppervlakte en/of de periode wijzigen moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend. 
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1. Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het gemeenteraadsbesluit aangaande de vaststelling op het gebruik van het 

openbaar domein, evenals de specifieke voorschriften vastgesteld door het schepencollege. 
  

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/gemeente verwittigen. Indien er geen plaatsbeschrijving wordt bezorgd aan de Dienst Infrastructuur 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. 

 
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 worden 
afgehaald op de Technische Dienst. 

 

6. Wanneer de werken niet doorgaan of er voor een kortere periode openbaar domein wordt ingenomen moet dit, op eigen initiatief, 
minstens 24u (en tijdens het weekend 48u) voor de gewijzigde periode doorgegeven worden op volgend email-adres: IOD@bilzen.be.  

 

OPGELET: ELKE DAG DIE GERESERVEERD WORDT, ZAL AANGEREKEND WORDEN ! 

 
Datum:  
Naam en handtekening van de aanvrager:  
 
 
 
 
 
 

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 

 
Eventueel signalisatieplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Datum: 
Naam en handtekening politiebeambte: 

 
Prijs inname Bilzen:  1,00 euro/dag/m²  (blauwe zone) 
Prijs inname Bilzen:  0,75 euro/dag/m²   
Prijs inname Riemst: 0,50 euro/dag/m²      . 
Prijs inname Hoeselt:0,50 euro/dag/m² 


