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AANVRAAG VOOR HET VRIJHOUDEN
VAN PARKEERRUIMTE
TOEPASSINGSGEBIED
Het kortstondig innemen van het openbaar domein of openbare weg (aanvinken wat van toepassing is) :
☐

voor het reglementair parkeren en opstellen van voertuigen:
☐ verhuiswagen
☐ ceremoniewagen(-s)
☐ (aanhang-)wagens voor het laden of lossen

☐

vrijhouden van manoeuvreerruimte

☐

vrijhouden van ruimte voor het plaatsen van een afzetcontainer

De inname van openbare ruimte voor het plaatsen van de container of het uitvoeren van werken vereist een
afzonderlijke aanvraag via www.hamme.be/inname-openbaar-domein, doorklikken via ONLINE AANVRAGEN

DE AANVRAGER
Naam

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon-/GSMnummer

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLAATS VAN DE INNAME
Locatie (adres)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2e locatie (adres)
indien van toepassing

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VOORZIENE PERIODE
Tijdstip aanvang (datum + uur)

…………………………………………………………………………………………………………

Tijdstip einde (datum + uur)

…………………………………………………………………………………………………………

Ik heb zelf de reglementaire verkeersborden?

JA / NEE

(schrappen wat niet past)

AANVRAGER
Datum: …….. / …….. / ……..……..

UITVOERINGSDIENSTEN
Datum: …….. / …….. / ……..……..

Handtekening:

Handtekening

versie 2017-1

HUREN VAN SIGNALISATIE
VOOR TIJDELIJK PARKEERVERBOD
1

2
2

Bankrekeningnummer:

BE



De waarborg wordt teruggestort.

Huren van 1 set van 2 borden voor 7 kalenderdagen: € 10,00

€

Waarborg signalisatie voor 1 set van 2 borden: € 110,00

€

Totaal te betalen ENKEL met bankkaart in het Zwaarveld 56:

€

Je maakt een afspraak op het nummer 052 25 89 00 wanneer je de borden kan afhalen in de gemeentelijke
werkplaats (Uitvoeringsdiensten - Zwaarveld 56 - 9220 Hamme).




De borden dienen te worden geplaatst op de rand van het trottoir met een duidelijke vermelding van
data en uren en dit minimaal 24 u. vooraf.
De ontlening bedraagt maximaal 7 kalenderdagen. Na het verstrijken van de gekregen termijn is een
boete van € 25,00 te betalen per begonnen dag.
Na inlevering wordt de waarborg gestort op bovenvermelde rekeningnummer op voorwaarde dat de
borden onbeschadigd zijn teruggebracht.

UITVOERINGSDIENSTEN

UITVOERINGSDIENSTEN

Afgehaald: …….. / …….. / ……..……..

Teruggebracht: …….. / …….. / ……..……..

BIJLAGEN
PLAATSEN van verkeersborden voor het aanduiding van parkeerverbod






Elk bord type E1
dient te worden voorzien van de vermelding van datum, begin- en einduur.
De aanvrager voorziet in de correcte plaatsing, de instandhouding en de wegname.
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk
voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de verkeerssignalisatie. Hij/
zij neemt de nodige maatregelen om de signalisatie, ook bij slechte weersomstandigheden, in goede
staat te houden en de verkeersveiligheid te verzekeren. De vergunde kan zich niet beroepen op de
bewakingsplicht van de overheid.
Meer info op www.wegcode.be (*)

Uitvoeringsdiensten (gemeentelijke werkplaats)
Gemeentemagazijn (naast het containerpark)
Zwaarveld 56 | 9220 Hamme
tel. 052 25 89 00
uitvoeringsdiensten@hamme.be
Openingsuren
Enkel na afspraak

(*) Wegcode : Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. [BS 09.12.1975] www.wegcode.be. Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. [B.S. 14.10.1976] www.wegcode.be.
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