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Reglement voor het aanleggen van wegbermverharding langs gemeentewegen (GR/2020/163)
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur artikels 41 en 56.
Motivatie
Gezien de verschillende aanvragen van inwoners van de gemeente om toelating te bekomen tot het
aanleggen van een wegbermverharding tussen de openbare weg en de perceelsgrens.
Aangezien maatregelen moeten getroffen worden om de schade aan het openbaar domein te beperken
en de veiligheid te verzekeren op het openbaar domein.
Overwegende dat de noodzaak zich opdringt om hiervoor een reglementering op te stellen om tot
éénvormigheid te komen.
BESLUIT
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het voorgestelde reglement:
Reglement voor het aanleggen van wegbermverharding langs gemeentewegen.
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing voor aanvragen voor het verharden van de wegberm, andere dan de strikt
noodzakelijke toegang tot het privéperceel, langs gemeentewegen.
Artikel 2
Verhardingswerken zijn steeds vergunningsplichtig. De aanvrager dient hiervoor een schriftelijke en
ondertekende aanvraag in te dienen bij de Technische Dienst via het daartoe ter beschikking gestelde
aanvraagformulier of e-formulier.
De aanvraag moet minstens volgende zaken bevatten :
-

Plan bestaande toestand en plan gewenste toestand;

-

Voldoende gedetailleerde tekening (incl. afmetingen);

-

Foto’s van de bestaande toestand.

Artikel 3
De vergunning voor de aanleg van een verharde wegberm langs een gemeenteweg wordt afgeleverd door
het college van burgemeester en schepenen. De voorwaarden die worden opgelegd voor de aanleg
worden opgenomen in de vergunning.
Artikel 4
De wegbermverharding langs gemeentewegen wordt aangelegd door de aanvrager. De aanvrager dient
hiervoor de opgelegde voorwaarden in acht te nemen.
Artikel 5

Voor de aanleg van de wegbermverharding dient men volgende richtlijnen in acht te nemen:
Buiten de noodzakelijke huistoegangen (inrit) mogen er geen niet-waterdoorlatende materialen
worden gebruikt. Plaatsing van betonnen grasdallen, honingraatstructuren, en doeken zijn tevens niet
toegelaten.
-

Geschikte materialen : niet cementgebonden-dolomiet, kiezels, waterdoorlatende fundering,…

-

De afwatering van de rijweg naar de wegberm mag in geen geval verhindert worden.

-

Een vlotte afvoer van hemelwater dient steeds verzekerd te blijven.

Artikel 6
De aanvrager die een vergunning tot het aanleggen van wegbermverharding bekomen heeft, staat zelf in
voor het onderhoud van berm.
Artikel 7
De kosten voor de aanleg van de wegbermverharding zijn volledig ten laste van de aanvrager.
Artikel 8
Afwijkingen kunnen zeer uitzonderlijk toegestaan worden mits voorafgaande gemotiveerde schriftelijke
aanvraag. Elke aanvraag wordt individueel geëvalueerd door de gemeente.
Artikel 9
De aanvrager verbindt er zich toe geen schade-eisen in te stellen naar nutsmaatschappijen, lokaal bestuur
of particulieren indien de wegbermverharding geheel of gedeeltelijk dient verwijderd te worden omwille
van openbare werken.
Artikel 10
De vergunning komt te vervallen indien de werken niet binnen één jaar na verstrekken ervan zijn
uitgevoerd.
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