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Aanvraag tot inname van het openbaar domein bij een verhuis
U gaat verhuizen en u wenst daarvoor openbaar domein in te nemen?
Vraag dan tijdig uw vergunning aan want voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig.
Via dit formulier kan u uw aanvraag indienen.

Aanvrager
Dit kan zowel als eigenaar, huurder of verhuisfirma.
Naam

Straat en huisnummer

Postcode en gemeente

Telefoonnummer
GSM-nummer
E-mailadres

Periode van inname
Vermeld hierbij steeds het begin-uur van de eerste dag en het eind-uur op de laatste dag
Het plaatsen van borden parkeerverbod om ruimte vrij te houden bij een verhuis moet minstens 5 werkdagen vóór
de gewenste aanvangsdatum van het gebruik van het openbaar domein worden aangevraagd.
De tijdsduur van een vergunning is beperkt tot maximaal 5 kalenderdagen.
Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt gewerkt volgens het 'minderhinderprincipe'; dat betekent dat alle
innames zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Heeft u toch
ruimte op het openbaar domein nodig? Beperk deze dan in omvang en tijd.
Begin (datum: dag en uur)

Einde (datum: dag en uur)
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In te nemen openbaar domein
Bij deze aanvraag moet een plan of foto worden bijgevoegd waarop de vrij te houden parkeerplaatsen en/of het in
te nemen deel van de rijweg duidelijk zijn aangeduid.
Straat + huisnummer
Plan of foto met aanduiding van de in te
nemen zone is bijgevoegd?

☐ Ja

Zonder plan of foto zal uw aanvraag niet
verder worden behandeld

Gebruik parkeerverbodsborden
Indien gewenst door de aanvrager stelt de gemeente borden parkeerverbod ter beschikking. Het gebruik van deze
borden is gratis maar de borden moeten na afspraak worden opgehaald en terug gebracht door de aanvrager. Bij
verlies zal er een schadeloosstelling worden aangerekend volgens het van toepassing zijnde retributiereglement.
Parkeerverbodsborden kunnen bij een tijdige aanvraag worden ontleend bij het gemeentebestuur. Daarvoor dient
een afspraak gemaakt te worden per e-mail: infrastructuur@lievegem.be of per telefoon: 09.396.23.00.
Parkeerverbodsborden nodig

☐ Ja
☐ Nee

Naam en handtekening aanvrager:

Datum aanvraag:

Veel gestelde vragen:
-

Is deze inname gratis of betalend?
Er wordt geen retributie gevraagd op het plaatsen van deze borden parkeerverbod.

-

Wie plaatst de borden?
De aanvrager zorgt zelf voor het plaatsen en wegnemen van de borden parkeerverbod;

-

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?
U ontvangt uw vergunning ten laatste 5 kalenderdagen na de ontvangst van een volledig ingevulde
aanvraag. Wij contacteren u zelf indien er gegevens ontbreken in uw aanvraag. De termijn van 5 dagen
start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

-

Wat moet ik doen als er auto’s staan geparkeerd op de zone die ik wil innemen?
Omvat uw inname van het openbaar domein één of meerdere parkeerplaatsen dan moet u borden
parkeerverbod plaatsen. Hou hierbij rekening met het volgende:
• U plaatst de borden ten laatste 24 uur voor de aanvang van de inname.
• Op het moment dat u de borden plaatst moet u van alle voertuigen die er op dat moment staan de
nummerplaat en het merk noteren.
• Geef dit overzicht onmiddellijk door via mail aan mobiliteit@lievegem.be

