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LOKALE  POLITIE  BRUGGE 
Unit Verkeersbelemmeringen 

 

voorbehouden aan de politie 

IN:  TB  P  F  EM 

 

DOSSIER: DVB/V 

AANVRAAG DOORLOPENDE VERGUNNING 
TOT HET BEZETTEN VAN HET OPENBAAR DOMEIN EN HET AANBRENGEN VAN VERKEERSTEKENS 

NAAR AANLEIDING VAN HET UITVOEREN VAN 
WEGENWERKEN OF BOUWWERKEN OP HET GRONDGEBIED VAN BRUGGE 

A) Toepassingsgebied. 

Een doorlopende vergunning wordt enkel afgeleverd voor het uitvoeren en het signaleren en beveiligen van: 

a) bepaalde WEGENWERKEN, zijnde 
- immobiele werken waarbij de lengte van de werfzone niet meer dan 50 m is en waarvan de totale 

duur der werken – herstel en verhardingstijd inbegrepen – niet meer dan 15 kalenderdagen bedraagt 
- mobiele werken - over welke afstand ook - waarbij de lengte van de mobiele werfzone op één en 

hetzelfde moment niet meer dan 50 m bedraagt en waarvan de totale duur der werken op één en 
dezelfde weg niet meer dan 3 uren bedraagt. 

b) het gebruik van het openbaar domein bij BOUWWERKEN 
- inzonderheid het uitvoeren van werken aan en in gebouwen en monumenten waarbij de werfzone 

zich in principe beperkt tot het openbaar domein vóór het desbetreffende gebouw of monument  en  
waarvan de totale duur van de inname van het openbaar domein niet meer dan 15 kalenderdagen 
bedraagt; deze werken kunnen zowel mobiel als immobiel zijn. 

c) SPOEDEISENDE WERKEN en VERKEERSBELEMMERINGEN 

De doorlopende vergunning is niet van toepassing voor het uitvoeren van geplande werken gepaard gaande 
met een wegonderbreking. 

B) Aanvraag 

Ondergetekende, 

 
naam, voornaam 
functie 
 

vraagt in naam van 

C) Naam + statuut  
 
straat & nummer 
postcode & gemeente 
telefoon & fax 
e-mail 
 
 

 

een doorlopende vergunning aan voor de periode1 
 
van 
 

 
tot 
 

  

                                                      

1 Er kan enkel een vergunning worden aangevraagd voor een periode gedurende of binnen één kalenderjaar. 
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Aard der uit te voeren werken/gebruik openbaar domein (korte  beschrijving van de werken 

die u uitvoert en/of het hoofdgebruik en inname van het openbaar domein) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nominatieve opgave + visum (datum en 
handtekening) opdrachtgever(s), enkel voor 
de aannemers die werken uitvoeren in op-
dracht van de wegbeheerders en de nuts-
maatschappijen. 

 
 
 
 
 
 

 
Ondergetekende neemt er kennis van dat 

- aan de doorlopende vergunning een aanvraag verbonden dat ten minste 2 werkdagen vóór de geplan-
de aanvang der werken via het vergunningsplatform EagleBe (https://app.eaglebe.com) moet worden 
aangevraagd; 
aan de doorlopende vergunning een signalisatie- en veiligheidsplicht is verbonden; 
ten minste de basissignalisatie wordt geplaatst zoals voorzien in het M.B. 7 mei 1999 inzake het signale-
ren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 

- de aanvrager uitgenodigd kan worden ter bespreking van de aanvraag en de aan de doorlopende ver-
gunning verbonden voorwaarden EN dat slechts na die bespreking er zal worden beslist indien de aan-
vrager al of niet in aanmerking komt voor het verkrijgen van een doorlopende vergunning; 

- het niet nakomen van de aan de vergunning verbonden voorwaarden de intrekking van de vergunning 
voor gevolg kan hebben; dat de intrekking van de vergunning sowieso gebeurt na het vaststellen van vijf 
(5) zware inbreuken op het vlak van de aanvraag- en meldingsplicht en/of de signalisatie en veiligheids-
plicht. 

Vragen en opmerkingen (facultatief, eventueel bijlage gebruiken) 

 

 
 
 
 
 

 

Datum aanvraag, 
naam en handtekening aanvrager 

 
 
 
 
 

De aanvraag gebeurt door diegene die de werken uitvoert en moet ten minste 30 kalenderdagen vóór de 
geplande aanvangsdatum toekomen bij de 

Lokale Politie Brugge, Unit Verkeersbelemmeringen 
Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge 
 +32 (0)50 44 88 65 
 +32 (0)50 44 88 69 
 pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu 

https://app.eaglebe.com/

