Openbaar domein innemen
Online aanvragen
Plan je werken, een verhuis of een evenement waarbij je tijdelijk het openbaar domein
inneemt? Dan heb je een ‘vergunning inname openbaar domein’ nodig.
Deze vergunning bepaalt ook welke verkeersborden/waarschuwingsmateriaal je moet
plaatsen.
Voorbeelden van werken of evenementen waarvoor je een vergunning nodig hebt:
 plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen…
 plaatsen van containers, bouwmaterialen, (werf)kranen, stelling…
 wegenwerken en nutswerken
 organisatie van wielerwedstrijden, markten, straatfeest
Procedure
Bedrag

Procedure
Dien hier je aanvraag online in (via de toepassing Eagle).
Zo ga je te werk in deze toepassing:
 Dien je aanvraag tijdig in.
 Respecteer deze deadlines voor het indienen van je aanvraag:
 3 dagen op voorhand: aanvraag voor het plaatsen van een container (5
euro/dag), werfkeet en een verhuiswagen/-lift
 10 dagen op voorhand: aanvraag voor het plaatsen van een (werf)kraan (0,25
euro/dag/m²), stelling (0,25 euro/dag/m²), markt en signalisatie werken

 25 dagen op voorhand: aanvraag voor de organisatie van een feest,
speelstraat en rommelmarkt
 3 maanden voor de aanvang: aanvraag voor de organisatie van een
wielerwedstrijd of veldrit
 Vul je contactgegevens in.
 In een volgende stap bezorg je meer info over het type inname (bijv. container,
stelling, sportwedstrijd, straatfeest, kermis…), de periode en het adres. Je tekent de
inname door ofwel een zone toe te voegen (vul afmetingen in) ofwel een zone te
tekenen. De oppervlakte van de inname verschijnt automatisch. Nadien beschrijf je
de hinder.
Let op: Geef je een parcours in? Dan kies je voor de optie ‘teken een lijn met buffer
in’ op het plan.
 Je krijgt een overzicht van je aanvraag en klikt op ‘verzend’.
 Van zodra we je aanvraag ontvangen hebben, vind je een bevestigingsmail in je
mailbox. Je mag binnen de week een antwoord op je aanvraag verwachten.
Let op: voor het organiseren van een evenement moet je nog altijd een
aanvraagformulier evenementen en/of gemeentelijke materialen indienen bij Cultuur.

Bedrag
Zie retributiereglementen.
Online aanvragen

Contactinformatie
Klantenteam (onthaal): geen afspraak nodig
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas

03 727 17 00
 info@sint-gillis-waas.be

Openingsuren deze week

Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur, van 14.00 uur tot 19.00 uur (Loketten op
afspraak)
Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur, van 14.00 uur tot 17.00 uur (Loketten op
afspraak)

Alle informatie

