
richtlijnen bij signalisatievergunning 
 

 

 Aanvragen dienen tenminste 10 werkdagen voor de aanvang van de werken aan de dienst mobiliteit 

overgemaakt te worden. 

 Het formaat en de plaatsing van de verkeersborden moet beantwoorden aan de voorschriften van de wet van 

16 maart 1968, het koninklijk besluit van 1 december 1975, het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, het 

ministerieel besluit van 7 mei 1999 en het standaardbestek 250 voor de wegenbouw in Vlaanderen. 

 Alle motorvoertuigen en hun aanhangwagen moeten geldig gekeurd, verzekerd en ingeschreven zijn conform 

de gecoördineerde verkeerswetgeving. 

 Verkeersborden betreffende het stilstaan en het parkeren dienen 48 uur op voorhand geplaatst te worden 

met een aangepast onderbord.  Er zal een lijst van de kentekenplaat van de op dat ogenblik geparkeerde 

voertuigen opgemaakt en ter beschikking gehouden worden van de politiediensten. 

 Indien de werkzaamheden in fasen verlopen zal voor de aanvang van elke fase een aangepast 

signalisatieplan ter goedkeuring voorgelegd worden. 

 Indien verkeerssignalisatie, omleggingen of omleidingen op het grondgebied van een andere gemeente moet 

aangebracht worden, dan is de toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen van die 

gemeente vereist.  In voorkomend geval zal een kopie van deze toelating aan dit dossier toegevoegd moeten 

worden. 

 De eventuele retributieheffing op de inname van het openbaar domein dient vooraf betaald te worden aan de 

kast van de gemeente. 

 Voor wat de gewestwegen betreft, mag het openbaar domein langer dan 24 uur ingenomen worden nadat de 

aanvrager tevens een vergunning heeft bekomen van de Vlaamse Overheid, Administratie Wegen en 

Verkeer, district Brecht. 

 De openbare weg dient zo nodig dagelijks gereinigd te worden om de veiligheid van het verkeer van 

voertuigen en van de zwakke weggebruikers te verzekeren. 

 De burgemeester of zijn gemachtigde kan het signalisatieplan, het wegomleggingsplan of het omleidingsplan 

steeds laten wijzigen of aanpassen. Indien de aangebrachte signalisatie ontoereikend is of niet conform is 

met het goedgekeurde signalisatieplan en/of de afgeleverde vergunning, dan kan de burgemeester of zijn 

gemachtigde aanpassing aan de signalisatie opleggen aan de aanvrager(s), aannemer(s), eigenaar(s) of 

gebruiker(s) en dit met het oog op de veiligheid van doorgang en vlotheid van het verkeer. 

 Indien vereist kan de burgemeester of zijn gemachtigde onmiddellijk en ambtshalve de nodige signalisatie 

doen aanbrengen op kosten van de vergunninghouder. 

 De burgemeester of zijn gemachtigde kan de werken steeds stilleggen wegens ontoereikende signalisatie. 

De kosten die daaruit voortvloeien zijn te laste van de vergunninghouder. Het stilleggen van de 

werkzaamheden wegens ontoereikende signalisatie kan door de vergunninghouder of zijn 

(onder)aannemer(s) niet worden aangegrepen om een schadevergoeding of verlenging van de 

uitvoeringstermijn te bekomen. 

 Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met onze dienst mobiliteit op T 03 2980 848. 

 


