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Aanvraag om het openbaar domein 

tijdelijk te mogen gebruiken 
 

In te vullen door de dienst: 

Dossiernummer:  
……………………………………………… 

Tech03-06.2015 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier vraagt u bij de gemeente de toelating om het openbaar domein tijdelijk te mogen 
gebruiken. 

Het openbaar domein is de gemeenschappelijke ruimte, die niet in privébezit is maar waarvoor ‘de 
gemeenschap’ (overheid) verantwoordelijk is: voetpaden, straten, pleinen, plantsoenen, 
parkeerplaatsen, … Het kan gebeuren dat u het openbaar domein wilt/moet gebruiken voor 
bouwwerken, afbraakwerken, om te laden en te lossen, te verhuizen, voor braderieën, voor het 
plaatsen van een winkelkraam, … 

Wat doet u met het ingevulde formulier? 

Dit aanvraagformulier (met de bijhorende situatieschets) moet ten minste twee weken op voorhand 
bezorgd worden aan de technische dienst (tel. 02 658 28 70, technischedienst@hoeilaart.be). Deze 
dienst contacteert de politie voor advies over het plaatsen van signalisatieborden. Na goedkeuring door 
het college van burgemeester en schepenen wordt de vergunning verleend. De signalisatie moet door 
de aanvrager zelf geplaatst worden en kan bij de gemeente (tegen betaling) ontleend worden. 

Voor het plaatsen van een afvalcontainer, kantoorcontainer, silo, werfkeet, bouwkraan, een stelling of 

een werfafsluiting en voor het deponeren van bouwmaterialen op het openbaar domein dient u soms 
een belasting te betalen.  

 

  De aanvrager 

 
 Voornaam en naam:    

 Straat en nummer:    

 Postnr. en gemeente:    

 Telefoonnummer thuis:    

 Telefoonnummer werk:   

 Gsm-nummer:   

 E-mailadres:    

 

 Vul in als het van toepassing is: 

 Bedrijf/handelszaak: Naam:   

 Vereniging: Naam:   

 Bouwheer: Naam:   

 Telefoonnummer:   

 Aannemer: Naam:   

 Straat en nummer:   

 Postnr. en gemeente:   

 Telefoon- en/of gsm-nummer:   

 

  De activiteit 



 
 Waarvoor wilt u het openbaar domein gebruiken? (kruis aan) 

  Plaatsen van afvalcontainer  Plaatsen van werfafsluiting 

  Plaatsen van kantoorcontainer  Parkeren om te laden/lossen/verhuizen 

  Plaatsen van werfkeet  Deponeren van bouwmaterialen 

  Plaatsen van silo  Braderij 

  Plaatsen van bouwkraan  Plaatsen van winkelkraam 

  Plaatsen van stelling  Andere:  

 

  De locatie 

 
 Welk deel van het openbaar domein wilt u gebruiken? 

(vul in en kruis aan wat van toepassing is) 

 Adres:   

   

 Kadasternummer kavel (indien niet bebouwd):  

  Inname voetpad 

  Inname wegdek  gedeeltelijk 

    volledige wegbreedte 

  Andere inname. Welke?  

   

  
 Eventueel nadere omschrijving - mogelijke problemen of risico’s: 

  

  

  

  

  

  

  

 

Voeg een situatieschets bij. Gebruik hiervoor de bladzijde in bijlage. 

(verplicht bij te voegen) 

 

  Het tijdstip - de periode 

 
 Wanneer wilt u het openbaar innemen? (vul in en kruis aan) 

 Datum:  tot en met  

   24/24 uur 

   Van  uur tot  uur 

  
 Ook tijdens weekend?  Nee 

   Ja, 24/24 uur 

   Ja, van  uur tot  uur 

 

  De levering 

 



 Indien een externe firma de stelling, werfkeet, container, … komt leveren: 

 Naam bedrijf:    

 Straat en nummer:    

 Postnr. en gemeente:    

 Telefoon- en/of gsm-nr.:    

 E-mailadres:   

 Datum levering/opstelling:   

 

  Het verkeer 

 
 Moet de straat worden afgesloten?  Ja  Nee 

  Zo ja, wanneer?  

 

 Moet er een parkeerverbod worden ingesteld?  Ja  Nee 

  Zo ja, wanneer?  

 

 Rijdt er openbaar vervoer in de opgegeven zone?  Ja  Nee 

  Zo ja, welke lijn?  

 

 Verantwoordelijke signalisatie:  (verplicht in te vullen) 

 Voornaam en naam:  

 Straat en nummer:  

 Postnr. en gemeente:  

 Telefoon- en/of gsm-nummer:  

 

 Datum: dag     maand     jaar          

 
  

 

 

 

 

Handtekening 

van de aanvrager, 

  

 

 

 

 

      

 

 
Bezorg het ingevulde en ondertekende formulier (samen met de situatieschets) terug aan de 
technische dienst (tel. 02 658 28 70, technischedienst@hoeilaart.be) 
 



Bijlage: situatieschets 

Laat het voetpad zoveel mogelijk vrij. Voorzie ruimte voor vrachtwegen, bestelwagen, 

container, lift, 
 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 


