LOKALE POLITIE BRUGGE
Unit Verkeersbelemmeringen

voorbehouden aan de politie

TB

IN:

P

F

EM

DOSSIER: DVB/V

AANVRAAG VERGUNNING
voor het bekomen van faciliteiten voor het stilstaan en parkeren van

WERFVOERTUIGEN
naar aanleiding van het uitvoeren van werken op het grondgebied van de Stad Brugge

Belangrijk!
- Huidig aanvraagformulier wordt enkel en alleen gebruikt voor het bekomen van faciliteiten voor het stilstaan en parkeren van werfvoertuigen op niet gereserveerde plaatsen en met behoud van de doorgang
van het verkeer of voor het bekomen van een doorgangsbewijs.
Indien u evenwel maatregelen wenst te nemen met het oog op het stilstaan en parkeren (m.a.w. plaats
wenst te reserveren voor uw werfvoertuig) moet het aanvraagformulier “aanvraag verkeerstekens“ worden gebruikt.
- Adviseren ten zeerste om –voorafgaandelijk aan het opmaken van de aanvraag– kennis te nemen van de
onderstaande richtlijnen m.b.t. de aanvraagprocedure en het gebruik van huidig document. Zo voorkomt
u problemen en verrassingen.
Let op! Per voertuig één aanvraag.

1.

Huidige aanvraag betreft: (het overeenkomstig vierkantje aankruisen)
de eerste aanvraag

de tweede of volgende aanvraag

2.

Plaats of adres van de werken.

3.

Aard van de werken. (exact omschrijven)

4.a.

Uitvoerder van de werken / eigenaar voertuig.
naam – statuut:
straat en nummer:
postcode en gemeente:
telefoon:

fax:

e-mail:

4.b.

Bestuurder voertuig.
naam:
telefoon/gsm:

fax:

deze gegevens zijn noodzakelijk met het oog op het (eventueel) contacteren van de verantwoordelijke bestuurder ter plaatse zo dit nodig is.
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5.

Opdrachtgever/bouwheer.*
Deze rubriek moet enkel ingevuld worden bij de aanvankelijke aanvraag behoudens bij gewijzigde gegevens.

naam – statuut:
straat en nummer:
postcode en gemeente:
telefoon/gsm:

fax:

e-mail:

6.a.

Uitvoeringsperiode.
werkelijke aanvangsdatum (1):
vermoedelijke einddatum:
(1) zie “aanvraagprocedure en richtlijnen”

6.b.

Voorstel voor het opstellen van een werfvoertuig.
werkelijke aanvangsdatum (1):
vermoedelijke aanvangsdatum:
(1) zie “aanvraagprocedure en richtlijnen”

6.b.1.

Kenmerken van het voertuig.
Aandacht! Slechts één voertuig vermelden, eventueel met aanhangwagen. Het overeenkomstig vierkantje aankruisen (1).

Merk:
auto voor dubbel gebruik voor vervoer van zaken met kentekenplaat
bestelwagen of lichte vrachtauto (zie inschrijving) met kentekenplaat
vrachtauto of tractor (zie inschrijving) met kentekenplaat
aanhangwagen
ander (hierna te omschrijven)

(1) een personenauto, een auto voor dubbel gebruik niet ingericht voor het vervoer van zaken en een

minibus komen in principe niet in aanmerking voor een vergunning.

6.b.2.

Het voertuig is voorzien van een speciale installatie, uitrusting of inrichting dat voor de
uitvoering van de werken over de openbare weg (rijbaan, berm, voetpad of fietspad) wordt
aangebracht.
(enkel aankruisen indien van toepassing en in dat geval kort omschrijven over welke installatie, …
het precies gaat)

6.b.2.a.

Plaats:
Voor of aan de plaats of het adres van de werken
(enkel indien op die plaats het stilstaan en parkeren mogelijk is)

6.b.2.b.

Op een plaats in de onmiddellijke omgeving van de plaats of het adres der werken.
De plaats van opstelling van het voertuig situeert inzonderheid (1)
op een plaats waar het betalend parkeren van toepassing is
Opgelet! Voor de inname van “betalende parkeerplaatsen” wordt u 20 euro per parkeerplaats en per
dag aangerekend.

op een plaats of binnen een zone waar het parkeren van een bepaalde categorie van
voertuigen verboden is, bijvoorbeeld parkeerverbod voor voertuigen + 3.5 ton zoals o.a. in de
Brugse binnenstad, …

op een plaats of binnen een zone waar een permanent toegangsverbod geldt of tussen
bepaalde uren, bijvoorbeeld Markt, Breidelstraat, …
op een plaats of binnen een zone waar het normaliter verboden is te parkeren en/of stil te
staan (bijvoegen plan)
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op een plaats waar er reeds gebruik gemaakt wordt van het openbaar domein en/of tijdelijke verkeerstekens zijn geplaatst n.a.v. andere werken/werkzaamheden (bijvoegen plan)
(1)

Een of meer vierkantjes aankruisen
Aandacht!
Het is van het allergrootste belang dat u zich vooraf vergewist van het geldende “parkeerstatuut” met
het oog op het zo goed mogelijk invullen van de desbetreffende rubrieken.

6.b.3.

6.b.3.a.

Omschrijving:
Maak hieronder uw keuze, vul passend aan en voeg bij voorkeur ook een plan bij.
Een plan moet evenwel steeds bijgevoegd worden in het geval:
• er op voormelde plaats rees gebruik gemaakt wordt van het openbaar domein en/of tijdelijke verkeerstekens zijn geplaatst n.a.v. werken of andere werkzaamheden hetzij door of
in opdracht van uw opdrachtgeer hetzij door een derde
• het op de voormelde plaats (rburiek 6.b.2.) normalieter verboden is te parken en/of stil te
staan.
Aan de kant van de pare huisnummers t.h.v. huisnummer
meter t.b.v. het:
aantal plaatsen
betalende P-plaatsen
laden en lossen en parkeren
nee ja (vul hiernaast verder in)
laden en lossen (nadien vertrekt het
voertuig of wordt deze verplaatst
naar niet-vergunningsplichtige plaats)

betalende P-plaatsen
nee ja (vul hiernaast verder in)

aantal plaatsen

aantal plaatsen
betalende P-plaatsen
nee ja (vul hiernaast verder in)
Aan de kant van de onpare huisnummers t.h.v. huisnummer
meter t.b.v. het:
aantal plaatsen
betalende P-plaatsen
laden en lossen en parkeren
nee ja (vul hiernaast verder in)
parkeren

6.b.3.b.

laden en lossen (nadien vertrekt het
voertuig of wordt deze verplaatst
naar niet-vergunningsplichtige plaats)

parkeren
6.b.3.c.1.
6.b.3.c.2.

betalende P-plaatsen
nee ja (vul hiernaast verder in)

aantal plaatsen

betalende P-plaatsen
nee ja (vul hiernaast verder in)

aantal plaatsen

Aan de kant van de huisnummers (pare en onpare nummers volgen elkaar op) t.h.v. huisnummer
t.b.v. het:
Andere en/of aanvullende plaatsbepaling (nader te omschrijven)

laden en lossen en parkeren
laden en lossen (nadien vertrekt het
voertuig of wordt deze verplaatst
naar niet-vergunningsplichtige plaats)

parkeren

betalende P-plaatsen
nee ja (vul hiernaast verder in)

t.b.v. het:
aantal plaatsen

betalende P-plaatsen
nee ja (vul hiernaast verder in)

aantal plaatsen

betalende P-plaatsen
nee ja (vul hiernaast verder in)

aantal plaatsen

7. Bijlagen (aankruisen indien van toepassing)
Let op! Plan verplicht bij te voegen in het geval uw voertuig wordt opgesteld op een plaats waar het stilstaan en/of parkeren verboden is alsmede in het geval van opstelling op een plaats waar reeds gebruik
gemaakt wordt van het openbaar domein en/of tijdelijke verkeerstekens zijn geplaatst n.a.v. andere werken of werkzaamheden hetzij door of in opdracht van uw opdrachtgever hetzij door een derde.
Plan van de inname van het openbaar domein / opstelling werfvoertuig

8.

Datum aanvraag:

9.

Aanvraag opgesteld door:
Naam en hoedanigheid:
Handtekening:
(Handtekening niet noodzakelijk bij elektronische aanvraag)
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AANDACHT
Bladzijde 4 van het aanvraagformulier, die louter informatief zijn,
moeten niet noodzakelijker wijze bij de aanvraag gevoegd worden.

AANVRAAGPROCEDURE EN RICHTLIJNEN.
1. Aanvraag.
a) De aanvraag gebeurt door diegene die de werken uitvoert of de eigenaar van het voertuig moet ten
minste 10 kalenderdagen vóór de geplande aanvangsdatum toekomen bij de
Lokale Politie Brugge, Unit Verkeersbelemmeringen, Lodewijk Coiseaukaai 3 te 8000 Brugge,
t: 050 44 88 65 ı f: 050 44 88 69,
e-mail: pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu
openingsuren bureel: van maandag tot vrijdag telkens van 08.00 uur tot 12.00 uur (aanmelden tot
11:30 uur).
De aanvraag wordt teruggebracht tot ten minste 3 werkdagen vóór de geplande aanvangsdatum
voor zover de het werfvoertuig wordt opgesteld voor een korte duur (maximum 15 kalenderdagen)
en op een niet hinderende plaats.
Let op!
- Indien u evenwel maatregelen wenst te nemen met het oog op het stilstaan en parkeren (m.a.w.
plaats wenst te reserveren voor uw werfvoertuig) moet het aanvraagformulier “aanvraag
verkeerstekens“ worden gebruikt en moet de aanvraag in principe 10 kalenderdagen op
voorhand gebeuren.
- Indien het opstellen van een werfvoertuig gepaard gaat met een wegonderbreking moet het aanvraagformulier “aanvraag bouwwerken“ worden gebruikt en moet de aanvraag in principe
30 kalenderdagen op voorhand gebeuren.
b) De aanvraag moet gebeuren met de originele formulieren, duidelijk leesbaar en volledig worden
ingevuld alsmede alle gevraagde gegevens en bijlagen bevatten.
c) Er wordt ten zeerste aanbevolen de aanvraag ten burele te doen. Zo verneemt u meteen indien uw
aanvraag volledig is, en het door u gedane voorstel in uitvoering kan worden gebracht alsmede hoe
en wanneer u de vergunning kunt bekomen.
d) Bij een tijdige en volledige aanvraag garanderen wij een vlotte aflevering van de vergunning zodat
u op het geplande tijdstip de werken kunt aanvatten. Bij een laattijdige en/of onvolledige aanvraag
kunnen we die zekerheid niet geven en kunnen de door u geplande werken en/of uitvoeringsperiode
in het gedrang komen.
e) Van de aanvraag- en vergunningsprocedure KAN worden afgeweken voor spoedeisende aangelegenheden. Het dringend karakter van de uit te voeren werken moet bij de aanvraag duidelijk gemotiveerd worden.
f) Aandacht!
Parkeren
op
een
plaats
met
“blauwe
zone
reglementering“.
Hiervoor hebt u geen “voertuigvergunning“ nodig. Evenwel, moet een kaart of schrijven met duidelijke vermelding van naam en adres van de uitvoerder der werken en het adres waar de bestuurder is aan te treffen zichtbaar worden aangebracht aan de binnenkant van de voorruit of, als er geen
voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

2. Advies.
Het kan nuttig zijn om voorafgaandelijk aan de aanvraag, inlichtingen in te winnen bij de Lokale Politie Brugge – Unit Verkeersbelemmeringen inzonderheid wanneer u voor een langdurige periode uw voertuig op een
reguliere wijze wenst op te stellen. Maak vooraf een afspraak voor het verkrijgen van een advies.

3. Toepassing vergunning.
-

-

-

De vergunninghouder wordt geacht de voorwaarden van de vergunning strikt toe te passen.
Hebt u na het bekomen van de vergunning nog vragen over de toepassing ervan of bent u niet akkoord
met de in de vergunning vastgestelde voorwaarden dan kunt u hiertegen -doch vóór de opstelling van
uw voertuig- bezwaar aantekenen.
Het niet toepassen van de voorwaarden van de vergunning kan voor gevolg hebben dat van ambtswege
maatregelen worden getroffen zoals het intrekken of aanpassen van de vergunning en desgevallend
zelfs het stilleggen van de werken.
De kosten voor de interventie en maatregelen van ambtswege worden aan de in gebreke zijnde persoon
aangerekend op basis van het Stedelijk Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar
aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in functie van deze werkzaamheden.
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