Voetpad, fietspad of boordstenen ter hoogte van oprit aanpassen
Online aanvragen
Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad,
het fietspad en/of boordstenen zodat je je woning of garage vlot kan bereiken.
Deze aanpassingen aan het openbaar domein mag je niet zelf doen maar vraag je aan de gemeente.
Voorwaarden
Procedure
Meebrengen
Bedrag

Voorwaarden
Je kan het voetpad-, fietspad en boordstenen enkel laten aanpassen als je een goedgekeurde bouwvergunning
(omgevingsvergunning) hebt voor een garage of oprit.

Procedure
Je aanvraag kan gebeuren via het e-loket, mail of telefonisch of bij het loket Wegen en Water van de gemeente.
 Wegen en Water onderzoekt de aanvraag (is de oprit reglementair aangelegd, is er een aanpassing nodig …).
 Als de aanvraag OK is, komt de Technische dienst van de gemeente langs om de nodige aanpassingen te doen.
 Let op: Er wordt geen extra verharding aangelegd op een eventuele berm tussen voet- en/of fietspad en
privéterrein. Als er ter hoogte van de woning enkel een onverharde berm is, wordt de oprit niet aangelegd
door de gemeente. Als bouwheer doe je een aanvraag voor het uitvoeren van werken op het openbaar domein.

Meebrengen
Bij de aanvraag zorg je best voor info over je bouwaanvraag en een schets of foto van je oprit.

Bedrag
Deze werken worden op kosten van de gemeente uitgevoerd over een max. breedte van vier meter. Is de oprit
breder, gebeuren de aanpassingen op kosten van de aanvrager.
Online aanvragen

contactinformatie
Klantenteam (onthaal)

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 (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
Alle informatie

