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Vergunning voor inname openbaar domein

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

In toepassing van artikel 78.1.1 van het wegverkeersreglement wordt hierbij toestemming verleend voor 
hiernavolgende inname van het openbaar domein:

*  omschrijving:

*  type inname: 

*  plaats werk: 

*  timing: 

Deze machtiging wordt verleend mits naleving van :
*   het wegverkeersreglement, inzonderheid de artikelen 7.1. - 7.2. — 7 8 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.
*   bijkomende voorwaarden en richtlijnen (indien van toepassing):

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.

Deze machtiging laat de burgerlijke aansprakelijkheid van de gemachtigde onverkort.

RIJKSWEG  314 , 8710 WIELSBEKE   TEL  056  67 32 00     FAX  056 67 32 49                           WWW.WIELSBEKE.BE

Verbraeken Infra NV
Guy Raemdonck
Haverheidelaan  10
9140 Temse

11 januari 2021
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8710 Wielsbeke, Guido Gezellestraat 3: Nutswerken

Nutswerken

8710 Wielsbeke, Guido Gezellestraat 3

18 januari 2021 07:00 - 29 januari 2021 16:00
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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.

De vergunning of een kopie ervan moet ALTIJD aanwezig zijn op de plaats van de inname!

Met vriendelijke groeten,
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Bruno Debrabandere Jan Stevens
Algemeen directeur Burgemeester
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