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Reglement voor het aanleggen van opritten op openbaar domein (GR/2020/164)
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 oprit voor toegang tot het eigen perceel.
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 opritten op openbaar domein.
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing voor aanvragen voor het verharden van opritten, noodzakelijk voor de
toegang tot het perceel, op het openbaar domein.
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 oprit langs een gemeenteweg wordt afgeleverd door het college
van burgemeester en schepenen.
Een aanvraag voor een oprit langs een gewestweg wordt overgemaakt aan de wegbeheerder,
Agentschap Wegen en Verkeer, die hiervoor de vergunning aflevert.
De voorwaarden die worden opgelegd voor de aanleg worden opgenomen in de gemeentelijke
vergunning.
Artikel 4
De verharding op het openbaar domein wordt uitsluitend aangelegd door de technische dienst of door de
gemeente aangestelde derde.
Artikel 5

Per bouwperceel wordt slechts één oprit van 4m breedte op openbaar domein toegestaan.
Afwijkingen ifv handels- of nijverheidsactiviteiten of de oriëntering van het perceel t.o.v. de openbare weg
kunnen uitzonderlijk aangevraagd worden. Onder afwijkingen wordt verstaan: extra breedte of een extra
inrit. De aanvrager moet een afwijking grondig en schriftelijk motiveren.
Artikel 5bis
In geval van een oprit op een baangrachtoverwelving zal de inrit niet breder zijn dan de maximale breedte
van de vergunde overwelving.
Artikel 6
De verharding van de vergunde oprit wordt uitgevoerd:
-

op een fundering van 20 cm steenslag (kaliber 0/40).

-

in grijze betonklinkers met afmetingen 220x110x80 mm.

-

De opsluiting gebeurt door middel van een betonnen boordsteen met een dikte van 100 mm.
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