Aanvraag van een machtiging voor
werken aan onbevaarbare waterlopen
In te vullen door de
behandelende dienst

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Dienst Integraal Waterbeleid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 GENT
tel. 09 267 76 00 – fax 09 267 76 99
e-mail: waterlopen@oost-vlaanderen.be

ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u de toestemming voor het uitvoeren van werken of voor wijzigingen aan
onbevaarbare waterlopen van 2de of 3de categorie of aan niet meer geklasseerde waterlopen.
Wanneer dient u uw aanvraag in?
U moet over een machtiging beschikken alvorens u met de werken begint. Stuur dus ruim vooraf uw
aanvraag in.

Diende u (of uw bedrijf) aangaande deze werken reeds een aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning in?
ja
neen
Gegevens van de geplande werken of wijzigingen
1 Geef hieronder de plaats van de geplande werken of wijzigingen aan.
nummer waterloop
(provinciaal nummer uit de
atlassen, niet dat van de
digitale Vlaamse
Hydrografische Atlas
(VHA))

categorie waterloop
gemeente
deelgemeente
adres of dichtstbij
gelegen straat
kadastrale gegevens van
het perceel dat door de
waterloop wordt
doorkruist of van het
perceel palend aan de
waterloop

afdeling

sectie

nummer

Gegevens van de aanvrager
2 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.
voornaam en naam
straat en nummer
postnummer en
gemeente
telefoonnummer vaste lijn

mobiel

e-mailadres
3 Vul hieronder de gegevens van uw organisatie in.
Vul deze rubriek enkel in indien u een bedrijf of een instelling vertegenwoordigt.
naam
straat en nummer
postnummer en
gemeente
Ondernemings- en
vestigingnr.
uw functie

4 Vul in onderstaande tabel de gegevens van de geplande werken of wijzigingen in.
aard van de werken of wijzigingen

inbuizing
brug
lozingspunt
verplaatsing
afschaffing
oeverversterking
kruising met nutsleidingen. Welke?
andere. Welke?

technische gegevens
Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn : lengte,
materiaal, wijze van uitvoeren, diameter…

Motivatie van de aanvraag
5 Geef aan waarom u de werken of wijzigingen wenst uit te voeren.

Eventueel bijkomende inlichtingen of opmerkingen
6 Voeg hieronder eventuele bijkomende inlichtingen of opmerkingen toe.

Bij te voegen documenten
Verplicht bij te voegen documenten
7 Kruis de documenten aan die u bij uw aanvraag hebt gevoegd.
2 kopieën van een stratenplan of stafkaart met daarop volgende gegevens:
- in het rood de exacte plaats van de werken of wijzigingen
- gemeente en deelgemeente
- noordpijl
5 kopieën van een van de hieronder vermelde plannen met daarop volgende gegevens:
- in het rood de exacte plaats van de werken of wijzigingen
- nummer van de waterloop
- noordpijl
- schaal
het detailplan uit de atlas van de onbevaarbare waterlopen van 1950 of 1877
een ruilverkavelingsplan
indien bovenstaande plannen niet voorhanden zijn, een overzichtsplan uit de atlas van 1967
indien beschikbaar: een uittreksel uit de beschrijvende tabellen van de atlas van de onbevaarbare waterlopen
bij ingewikkelde constructies: technisch plan
indien het gaat om een verplaatsing naar de perceelsgrens of naar een perceel van een andere eigenaar: het
schriftelijk akkoord van die eigenaar

Facultatief bij te voegen plan
8 Kruis het vakje aan als u dit plan bij uw aanvraag hebt gevoegd.
recent kadastraal uittreksel met vermelding van volgende gegevens:
- gemeente + afdeling
- kadastrale sectie
- kadastrale grondnummers + exponenten
- in het rood de exacte plaats van de werken of wijzigingen
- noordpijl
- schaal

Ondertekening
9 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

datum

dag

maand

jaar

handtekening

voornaam en naam
Aan wie bezorgt u dit formulier?
10 Stuur deze aanvraag samen met de plannen naar de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie OostVlaanderen. U vindt het adres bovenaan dit formulier.

Privacyclausule
11 In het kader van de vervulling van onze wettelijke opdracht nemen wij uw relevante persoonlijke gegevens op
in onze bestanden. U kunt deze inzien en verbeteren conform de Wet Verwerking Persoonsgegevens van
8 december 1992.

