WAT TE DOEN bij het gebruik
van openbaar domein voor werken
MEER INFO:
- stedelijke dienst patrimonium – Marktstraat 29 te 8530 Harelbeke - 056/733.377 - 056/733.378
e-mail : patrimonium@harelbeke.be
- PZ Gavers – Deerlijksesteenweg 43 te 8530 Harelbeke – 056/733.585
e-mail: pz.gavers.verkeer@police.belgium.eu
- https://www.harelbeke.be/inname-openbaar-domein

Inname openbaar domein:
Heb je werken gepland waarbij je genoodzaakt bent om tijdelijk het openbaar
domein in te nemen, zoals bij een verhuis, verbouwingswerken, parkeren
werfvoertuig, plaatsen stelling op het voetpad, sleufwerken…, dan heb je een
vergunning nodig. Die wordt gekoppeld aan de bepalingen van de algemene
politieverordening (zie uittreksel hierna uit de APV – arts 50,51,52,53,54,55).
Waar en wanneer aanvragen:
De vergunning moet via Eagle aangevraagd worden, via volgend luik op de
stadswebsite: https://www.harelbeke.be/inname-openbaar-domein.
De aanvraag wordt minstens 7 werkdagen voor de start van de gewenste
inname ingediend (3 werkdagen op voorhand bij een verhuis). Je ontvangt een
bevestigingsmail wanneer jouw aanvraag goed werd ontvangen. Nadat jouw
aanvraag door de stad en de politie behandeld werd, ontvang je jouw vergunning
via e-mail.
Met de vergunning kan je (indien nodig of niet zelf ter beschikking)
parkeerverbodsborden ophalen bij de stedelijke werkplaats (Broelstraat). Ander
signalisatiemateriaal is niet beschikbaar bij de stadsdiensten en moet privaat gehuurd
worden.
Kosten
De vergunningen zelf zijn gratis. Voor innames die langer dan 4 dagen duren
bedraagt de retributie voor het domeingebruik
- 10 euro per kalenderdag voor innames van minder dan 20m²
- 20 euro per kalenderdag voor innames van 20m² en meer
De retributie moet op voorhand betaald worden. Na de goedkeuring ontvang je
per mail een link voor online betaling. Na de online-betaling krijg je de vergunning
onmiddellijk automatisch in je mailbox. De onderbreking tussen twee innames
moet langer zijn dan vier dagen, anders wordt dit beschouwd als een verlenging
van de inname die als één ononderbroken inname wordt aangerekend. (zie uittreksel
hierna uit het retributiereglement – art.9).

Voor het gebruik van de parkeerverbodsborden wordt een retributie
aangerekend van 10 euro per dag per stuk vanaf de 7de dag (zie uittreksel hierna
uit het retributiereglement – art.15).

Wie vraagt aan én wie betaalt retributie:
Aannemers (of bouwheren die zelf de werken uitvoeren) of particuliere burgers die
openbaar domein (=voetpad, fietspad, groenzone, openbare weg,…) gebruiken voor
bijvoorbeeld het plaatsen van afsluitingen, stellingen, containers voor bouwafval,
werfketen, (toren)kranen of andere toestellen. Ook het stapelen van materialen
valt hieronder.

Uittreksel uit de algemene politieverordening
HOOFDSTUK 3. Privatieve ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Art. 50
Elke privatieve ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg is verboden, tenzij
schriftelijke en voorafgaande machtiging door de bevoegde overheid werd verleend.
Er dient, behoudens door de vergunnende overheid te verlenen afwijking of specifieke bepaling –
op het voetpad of de plaats bestemd voor voetgangersverkeer – altijd een vrije doorgang van
minstens 1,5 m over te blijven.
Art. 51
Iedere persoon die het openbaar domein en de openbare weg in gebruik neemt, is ertoe gehouden bij het beëindigen van de privatieve inname - het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat te
herstellen, opnieuw volledig vrij te maken en eventueel signalisatiemateriaal te verwijderen. Deze
verwijderingsverplichting geldt ook voor omleidingsborden en hun toebehoren, zoals voeten, zodra
de omleiding een einde heeft genomen.
Art. 52
Iedere persoon die openbaar domein en de openbare weg inneemt, is ertoe gehouden te zorgen
voor afdoende verlichting en signalisatie van de materialen, steigers of om het even welke andere
voorwerpen, die zij op het openbaar domein hebben neergelegd of achtergelaten, alsook voor de
verlichting van de uitgravingen die zij daar gedaan hebben. Bij niet-naleving kan de gemeente
ambtshalve de nodige signalisatie aanbrengen op kosten en risico van de overtreder.
Afdeling 2. Specifieke bepalingen
Onderafdeling 1. Ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg ter gelegenheid
van bouwwerken
Art. 53
Bij aanvraag tot ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg overeenkomstig de
bepalingen van artikel 50 dient steeds een inname-, inrichtings- en signalisatieplan met aanduiding
van de inname toegevoegd te worden.
Onderafdeling 2. Werkzaamheden met invloed op het openbaar domein en de openbare weg
Art. 54
De aannemer of, bij ontstentenis, de bouwheer dient bij werkzaamheden die stof of afval op de
openbare weg of de omringende eigendommen kunnen verspreiden, de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen.
Art. 55
De aannemer of, bij ontstentenis, de bouwheer die langs de openbare weg bouwt, verbouwt of
afbreekt, moet de volledige bouwwerf van een stevige afsluiting voorzien vooraleer de werken aan
te vatten.
Uittreksel uit het retributiereglement – art.9 ‘Retributie voor het gebruik van
openbaar domein ter gelegenheid van werken.’
Het gebruik van het voetpad en wegdek en parkeerplaatsen (zijnde openbaar domein in eigendom
van of beheer bij de stad) voor bouwwerken zoals bouwen, verbouwen, herstellingen, voor het
plaatsen van een container, voor een verhuiswagen, werf-/dienst-/bestelwagens enz. is een
vergunning vereist die wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
Vooromschreven privaat gebruik van de openbare weg of het openbaar domein is onderworpen aan
een retributie die als volgt wordt vastgesteld:
• de signalisatievergunning nodig voor ingebruikname zoals boven omschreven, dient tijdig
aangevraagd via de website van de stad https://www.harelbeke.be/inname-openbaar-domein ;
• bij deze digitale aanvraag moet o.a. de grootte (kleiner of groter dan 20m²) van de in te nemen
zone worden aangeduid evenals de start- en einddatum.
De retributie bedraagt
o €10,00/kalenderdag voor een oppervlakte van minder dan 20 m²
o €20,00/kalenderdag voor een oppervlakte van 20 m² en meer.
De retributie is verschuldigd door de aannemer of, indien deze de werken zelf uitvoert, de
uitvoerder. De retributie wordt vooraf, dus bij de aanvraag betaald. Pas na betaling zal de stad de
inname-toelating afleveren.

Voor een container op openbaar domein of voor het stapelen van bouwmaterialen en het plaatsen
van bouwwerktuigen, kranen, afsluitingen, bouwstellingen, container, verhuiswagen … geplaatst
zonder voorafgaande vergunning wordt een forfaitair bedrag van €50,00/dag aangerekend.
Er is retributie-vrijstelling voorzien voor
- Het innemen van openbaar domein gedurende 4 dagen of minder; ongeacht welke soort of
grootte der inname. Ongeacht de inname-duur dienen alle werken en innames aangevraagd te
worden. De onderbreking tussen twee innames moet langer zijn dan vier dagen, anders wordt
dit beschouwd als een verlenging van de inname die als één ononderbroken inname wordt
aangerekend.
- Openbare besturen, sociale bouwmaatschappijen en nutsmaatschappijen of voor hen werkende
aannemers.
Er wordt geen teruggave gedaan van betaald recht, zelfs wanneer van de verleende vergunning
geen gebruik wordt gemaakt, behoudens in geval van overmacht of buitengewone omstandigheden
door het college van burgemeester en schepenen te beoordelen. Tegen deze beslissing kan geen
verhaal worden ingesteld.
Uittreksel uit het retributiereglement – art.15 ‘Retributie gebruik van
parkeerverbodsborden.’
Voor het gebruik van parkeerverbodsborden door privaatpersonen en/of firma’s wordt – behalve
indien deze zaken gebruikt worden voor feestelijkheden waarvoor een andere regeling geldt (zie
hieronder) – een retributie gevraagd zoals hieronder vermeld:
Materieel huur/dag/st vanaf de 7de dag
Parkeerverbodsbord (= bord + voet) 10,00 euro
Huurperiode start vanaf dag van afhaling van parkeerverbodsborden.
Maximum duur van verhuur: 1 maand
Ten laatste na 1 maand moeten de borden worden binnengebracht. Indien dit niet het geval is
wordt een 1ste aanmaning opgestuurd. Indien de borden 2 weken later nog niet binnengebracht
werden wordt een 2de aanmaning opgestuurd. Indien de parkeerverbodsborden na een totale
periode van 2 maanden nog niet binnengebracht werden, wordt een eindafrekening opgestuurd
waarmee de borden (nieuwprijs) en de administratieve kosten ook in rekening gebracht worden.
Dit komt neer op een totaal van 500 euro per bord met voet.
De huur ontslaat de aanvrager niet van de verplichting de nodige vergunningen aan te vragen bij
werken of andere vergunningsplichtige activiteiten.
Het materiaal wordt opgehaald en teruggebracht door de aanvrager. Indien de verkeerssignalisatie
door stadsdiensten dient ter plaatse gebracht of teruggehaald, wordt telkens een forfaitair bedrag
van 25 euro per rit aangerekend.
Indien de nodige signalisatie bij werken, hindernissen of andere verkeersbelemmeringen niet wordt
geplaatst, geschiedt de plaatsing door de politiediensten met toepassing van de huidige retributie
(aanrekening van 25 euro per rit).
De betaling gebeurt na het terugbrengen van de borden, hetzij contant, hetzij aan de hand van een
factuur. Eventuele herstelkosten aan het parkeerverbodsbord wordt ofwel onmiddellijk vereffend,
of op de factuur vermeld. Indien de borden worden gestolen, doet de gebruiker hiervan aangifte bij
de Politie.
Wenst men de signalisatie langer te houden dan dient men de verantwoordelijke stadsdienst te
verwittigen. Indien de borden niet teruggebracht werden minstens 1 week na de vermoedelijke
terugbrengdatum, zal vanuit de verantwoordelijke stadsdienst contact opgenomen worden met de
ontlener. Na twee aanmaningen zonder dat een aanvaardbare reden wordt gegeven, worden de
borden aan de ontlener aangerekend.

Openingsuren Depot Broelstraat zonder nummer (oud containerpark)
Tel : 056/733.210
Ma – vr van 7u30 tot 12 uur en van 13u30 tot 16u30 (gedurende het ganse jaar
met uitzondering van de verlofperiode)

