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Signalisatie vergunning – vergunning in kader van verhuis, leveringen en privé
werken met inname openbaar domein / parkeerplaatsen.
Signalisatie vergunning – vergunning in kader van van werken met inname van
het openbaar domein
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Home > Wonen en milieu > Verkeer en mobiliteit > Signalisatie > Signalisatie vergunning –
vergunning in kader van verhuis, leveringen en privé werken met inname openbaar domein /
parkeerplaatsen.

Signalisatievergunning – vergunning in kader van verhuis,
leveringen en privé werken met inname openbaar domein /
parkeerplaatsen
Bij een signalisatievergunning dient er voorafgaandelijk een aanvraag tot inname van het
openbaar domein ingediend te worden bij de dienst mobiliteit.
Voor volgende werken dient er een vergunning aangevraagd te worden:
- Een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor het plaatsen van een
verhuiswagen, en –lift,...
- Voor het leveren van meubels.
- Voor het plaatsen van containers, bouwmaterialen,… op het openbaar domein.
- Voor het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door
een vrachtwagen,…
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Voorwaarden
Het aanvragen van een signalisatievergunning gebeurt bij de gemeente waar de
signalisatie zal geplaatst worden.
Terug naar boven

Procedure
De aanvraag moet minimum 10 dagen voor aanvang aangevraagd worden.
Je kan de aanvraag online doen (via knop 'online aanvragen' of via 'formulier P')
Je kan de aanvraag schriftelijk indienen.
Terug naar boven

Bedrag
Het afleveren van een signalisatievergunning is gratis.
Terug naar boven
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Contact
Mobiliteit
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 01 76
EContacteer ons

Openingsuren
Vandaag open
van 13u30 tot 17u00

Openingsuren Gemeentehuis

Contact
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
Einfo@ocmwhechtel-eksel.be
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