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VERHARDEN OPRIT – AANLEG VOETPAD 
PLAATSEN/VERLAGEN BOORDSTEEN

 
Waarvoor dient dit formulier? 

Dit formulier is bestemd voor de aanvraag tot het verharden van opritten over het openbaar 

domein tot aan de wegverharding, de aanleg van voetpaden en het plaatsen/verlagen van 

boordstenen  

Wie vult dit formulier in? 

Het formulier dient te worden ingevuld door de eigenlijke aanvrager. Na goedkeuring wordt de 

aanvrager gecontacteerd voor opmaak van een offerte. 

 

Uw gegevens 

Voor- en achternaam:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon:   ………………………………………  GSM:  ……………………………………………… 

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

 

Locatie 

Voeg enkele foto’s toe die de situatie ter plaatse duidelijk schetsen. 

Deelgemeente: ………………………………………………………………, ………………………………………………straat, nr. ……………… 

Perceel kadastraal bekend afdeling ……, sectie ……, nr(s) ………………………………………………………………………………… 

Beschrijving van de werken  

Kruis aan wat van toepassing is. 

O Verlagen van de boordstenen over een lengte van ……………… m. 

O Plaatsen van boordstenen over een lengte van ……………… m. 

O Aanleg oprit in betonklinkers met een breedte van …………………m en een lengte van ………………m. 

 

Motivatie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ondertekening 

Handtekening van de aanvrager 

 

 

Datum: ……… / ……… / ……………… 

*INFRA002* 
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Aan wie bezorgt u dit formulier? 

U kan het formulier op de volgende wijze bezorgen: 

- opsturen naar:  College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere 

- faxen naar:  09 389 29 01 

- e-mailen naar:  info@gavere.be 

 

Wat gebeurt er verder met dit formulier? 

Uw aanvraag wordt behandeld door de afdeling grondgebiedszaken, dienst infrastructuur. 

 

Bij ondertekenen van dit document verklaart de aanvrager kennis te hebben genomen dat 

overeenkomstig het gemeentelijk reglement, dd. 28 februari 2005; 

1) de werken zullen uitgevoerd worden door de aannemer onderhoudswerken, aangesteld 

door de gemeente of door de gemeente zelf; 

2) de kosten voor deze uitvoering hem integraal ten laste worden gelegd en verrekend 

worden op basis van de eenheidsprijzen van de offerte van de door de gemeente 

aangestelde aannemer, vermeerderd met de wettelijke prijsherziening en BTW; 

3) de betaling dient te geschieden binnen de maand na ontvangst van de offerte. 

 

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 

Voor hulp bij het invullen van dit formulier of informatie over de stand van zaken van de procedure 
kan u contact opnemen met afdeling grondgebiedszaken, dienst infrastructuur, Markt 1 te 9890 
Gavere. 
 @ infrastructuur@gavere.be – T 09 389 29 60 – F 09 389 29 01 
  
 Voor een eventueel bezoek kunt u een afspraak maken tijdens volgende openingsuren: 
maandag  8.45u – 11.45u en 17.00 – 19.00u 
dinsdag  8.45u – 11.45u 
woensdag  8.45u – 11.45u en 14.00 – 16.00u 
donderdag  8.45u – 11.45u 
vrijdag   8.45u – 11.45u 

 

Privacyverklaring 
De gemeente Gavere verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw 
rechten strikt in acht. Voor meer informatie hierover kijkt u op www.gavere.be bij rubriek 
Privacyverklaring. Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-
mail naar administratie@gavere.be of per brief naar: Markt 1 te 9890 Gavere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gavere.be/
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