
GEMEENTE VORST

AANVRAAGFORMULIER VOOR BEZETTING VAN DE OPENBARE RUIMTE

Aanvraag voor bezetting van de openbare weg om het volgende te plaatsen:

         Verklaring voor de gebruikte oppervlakte

                  Deel A:                   Deel B:

periode van bezetting periode van bezetting

1. Ingenomen weg: Opgelet: zijn inbegrepen in de

ingenomen lengte: de inname van delen van het

voetpad, de zone die voorbehouden is voor parkeren

en het gedeelte  dat voorbehouden is voor het verkeer.

Breedte: …………….  m

Lengte: …………….  m

2. Ingenomen voetpad: In geval van plaatsing van een

steiger, gelieve de totale ingenomen oppervlakte in 

m² (breedte x lengte) aan te duiden alsook de totale

oppervlakte van de grondinnames.

Breedte: …………….  m

Lengte: …………….  m

 qbouwkeet       qbetonsilo         qoverige:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………….

Van ……../……./………… t.e.m. ……./……./………….. Van ……../……./………… t.e.m. ……./……./…………..

Lengte bezette weg: ……………… m

Subtotaal: …………….. m²

Zodra u de toelating van de politie heeft verkregen, stuurt u deze met het formulier en zijn bijlagen naar het 

elektronische adres bezettingvandeopenbareweg@vorst.brussels of brengt u dit naar Brusselsesteenweg 112 te 

1190 Vorst.

1. Voor ieder gebruik van de openbare weg voor de plaatsing van een steiger, container of kraan moet 

voorafgaand de toelating worden aangevraagd bij de politie. Gelieve deel B van het formulier in te vullen en, samen 

met zijn bijlagen, op te sturen naar het elektronische adres:                                                                  zpz.midi-zuid.circ-

verk.t@police.belgium.eu    of te brengen naar Antoine Bréartstraat 104 te 1060 Sint-Gillis (tel. 02/559 85 61).

2.  Indien u enkel een parkeerplaats wenst te reserveren, gelieve  deel A  van het formulier in te vullen en, samen 

met zijn bijlagen, op te sturen naar het elektronische adres bezettingvandeopenbareweg@vorst.be of naar 

Brusselsesteenweg 112 te 1190 Vorst te brengen.

Aanvrager

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………. Nr.: ……………………...………..

Reservering van parkeerplaats:    qja qneen

Subtotaal: …………….. m²

qsteiger           qlift          qcontainer(s)          qmobiele kraan/hoogwerker         qvaste kraan  qwc

Naam, voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………..…… PC + Gemeente: ………………….…………………..

Tel.: ………………………………………….…………. E-mail: ……………………………………………………………………………...………..

Vennootschap: ………………………………………………………..………….Btw: ……………………………………………...…………………………

Plaats van de bezetting:



Tarieven

Plaatsing van parkeerverbodsborden (E1-borden):

€ 100 voor een voorbehouden zone van 20 meter gedurende één dag

€ 10 per bijkomend verkeersbord wanneer de voorbehouden zone zich uitstrekt over meer dan 20 meter 

€ 10 per bijkomende dag en per verkeersbord

Plaatsing op de openbare weg, stoepen en bermen van:

Liften: € 17 voor een duur van 5 dagen of minder; € 40 voor een duur van meer dan 5 dagen.

Containers: € 35 voor een duur van één maand + € 2 per m² / dag.

Steigers, kranen: € 40 voor een duur van één maand + € 2 per m² / dag.

Algemene inlichtingen.

Datum: …….../…….../………… Handtekening van de aanvrager:

§ 4. Indien u de toelating ontvangt, moet deze, of een afschrift ervan, worden getoond op eenvoudig verzoek van 

de politie of de personeelsleden van het gemeentebestuur die gemachtigd werden controles uit te voeren.

§ 3. Bij de behandeling van de aanvraag zal enkel met de in het formulier vermelde gegevens rekening worden 

gehouden. Iedere foutieve, onvolledige of onnauwkeurige aanvraag zal het voorwerp uitmaken van een 

administratieve sanctie. 

§2. Iedere aanvraag tot verlenging moet worden ingediend door middel van een nieuw formulier, samen 
met zijn nieuwe bijlagen, zoals bedoeld in deel A of deel B, en dit 2 werkdagen voor het einde van 
de reservering.

Opgelet: deze documenten moeten worden opgestuurd als bijlage en enkel in .pdf- of .jpeg-formaat, nooit in de 

tekst van een e-mail.

§ 1. Iedere aanvraag moet minstens 5 werkdagen voor het evenement worden ingediend door middel van dit 

formulier. Het formulier moet worden ingevuld in hoofdletters en, samen met zijn bijlagen, worden opgestuurd 

naar de voornoemde, in ‘Aanvraag voor bezetting van de openbare weg’ vermelde elektronische adressen, met 

vermelding van het onderwerp van het bericht in de ruimte voor ‘onderwerp’. 


