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Aanvraag tot plaatsen van signalisatie n.a.v. werken te Wielsbeke 
 
Geachte Mevrouw, Mijnheer, 
 
In toepassing van artikel 78.1.1 van het wegverkeersreglement wordt hierbij toestemming 
verleend om de signalisatie te plaatsen die nodig is om hiernavolgend werk aan te duiden: 
• soort werk: rioolaansluiting i.o.v. De Watergroep 
• plaats werk: Rijksweg 231 
• timing:  25/09/18 
• te plaatsen signalisatie:  

- werken 3e categorie, weinig hinderend 
- gebruik van verkeersborden om rijbaanversmalling aan te duiden 
 

Deze machtiging wordt verleend mits naleving van : 
• de geplaatste signalisatie dient te voldoen aan het standaardbestek 250. 
• het wegverkeersreglement, inzonderheid de artikelen 7.1. - 7.2. - 78 en 80. 
• het ministerieel besluit van 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en 

verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 
• de instructies die eventueel door de Commissaris van Politie of zijn gemachtigde zullen 

gegeven worden. 
• de gebruikte signalisatie moet goed reflecterend zijn. 
Verkeersborden die hun functie verliezen ingevolge deze openbare werken, dienen voor de 
duur van de werkzaamheden afgedekt te worden. 
De werken mogen slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht; de verkeerstekens 
moeten weggenomen worden door diegene die de werken uitvoert, zodra deze beëindigd zijn. 
Wanneer een toestand van ontbrekende of onvoldoende signalisatie van de 
verkeersbelemmeringen werd vastgesteld waaraan binnen de gestelde termijn niet afdoend 
werd gereageerd, zal de politie de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de 
weggebruikers te waarborgen.  De hierdoor ontstane kosten zullen ten laste komen van de 
uitvoerder van de werken. 
Buiten de werkuren, onder meer ‘s avonds evenals gedurende de weekends en telkens als het 
werk voor onbepaalde tijd onderbroken wordt, worden de verkeersborden die er niet meer 
nodig zijn, afdoende afgedekt of weggenomen. 
De aannemer dient persoonlijk contact te nemen met eventuele bewoners wanneer zij tijdelijk 
niet op hun erf zullen kunnen rijden! 



Deze machtiging laat de burgerlijke aansprakelijkheid van de gemachtigde onverkort. 
De data die vermeld staan in de vergunning zijn restrictief. Bij afwijking van termijn dient de 
verkeersdienst op  de hoogte gebracht te worden. 
Deze toestemming vervangt niet de toestemming die eventueel krachtens andere wetten en 
verordeningen moet verkregen worden o.a. stedenbouwkundige vergunningen. 
Deze machtiging wordt verleend mits naleving van de instructies van het gemeentebestuur of 
zijn aangestelde. 
Deze vergunning of een kopie ervan moet ALTIJD aanwezig zijn op de plaats van de werken! 


