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VOORSCHRIFTEN AANLEG OPRIT/PARKEERPLAATS OP OPENBAAR DOMEIN 
 
 

1. Voorafgaand aan de werken 
 
1.1 KLIP-aanvraag 
 
Het Kabel en Leiding Informatieportaal (KLIP) laat u toe automatisch de nodige plannen aan te vragen bij 
de beheerders van ondergrondse kabels en leidingen, voor de uitvoering van werken in de buurt van 

die leidingen. 
Iedereen die grondwerken uitvoert moet een planaanvraag via het KLIP uitvoeren om schade aan 
leidingen en kabels ten gevolge van graafwerken te vermijden. Het gebruik van KLIP is toegankelijk voor 

professionele planaanvragers, zoals aannemers, nutsbedrijven, opdrachtgevers, ... en ook voor 
particulieren. 
 
De aanvrager moet zelf instaan voor het opvragen van de liggingsplannen van de nutsmaatschappijen 

en is bijgevolg zelf verantwoordelijk voor de eventuele aangebrachte schade aan nutsleidingen.  
De aanvraag kan gebeuren via https://www.agiv.be/producten/klip/meer-over/aan-de-slag#PAV-
planaanvrager.  
Bij beschadigingen moeten onmiddellijk de respectievelijke maatschappijen verwittigd worden. 
 
1.2 Aanvraag signalisatievergunning 

 
Er dient min 2 weken voor de aanvang van de werken een aanvraag tot het plaatsen van signalisatie bij 
werken en verkeersbelemmeringen te gebeuren bij de dienst infrastructuur.  
Het aanvraagformulier is beschikbaar op onze website : http://www.gavere.be/website/65-www/177-
www/593-www.html 
 
1.3 Verwijderen beplanting/constructies  

 
Indien in de zone van de geplande oprit constructies, straatmeubilair of aanplantingen gelegen zijn, 
dienen deze op kosten van de aanvrager door de gemeente of de nutsmaatschappij verwijderd of 
aangepast te worden. 
(bvb verkeersborden, verlichtingspalen, afbakeningspaaltjes, fietsenrekken, vuilbakken, zitbanken, …) 
 
De aanvraag tot het verwijderen van deze constructies dient minstens 4 weken voor de aanvang der 

werken aangevraagd te worden bij de dienst infrastructuur. 
Opgelet: voor het verplaatsen van een verlichtingspaal gelden langere termijnen. 
Voor meer info kan u terecht bij Eandis. 
 

 

2. De werken zelf 
 
Alle werken en aankoop van materialen gebeuren door en volledig op kosten van de aanvrager. 
 
De aanvrager doet hiervoor beroep doen op de aannemer aangesteld door de gemeente. 

Indien de oprit op openbaar domein gelijktijdig met de aanleg van een oprit op het aanliggend privaat 

domein van de aanvrager wordt uitgevoerd, mogen de werken uitgevoerd worden door dezelfde 
aannemer. 
De werken moeten uitgevoerd worden volgens typebestek 250 (laatste versie) op de wegenbouw. 
Monoliete materialen (asfalt, beton e.d.) worden niet toegelaten. 
 
De uit te voeren werken mogen geenszins de waterafvoer van de hoger gelegen eigendom (openbaar 
en/of privaat) in het gedrang brengen. 

 
De aangelegde oprit dient één geheel te vormen met de reeds bestaande toestanden.  
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Wanneer blijkt dat in het voetpad of oprit andere obstakels in hoogte dienen aangepast te worden, dan 
moet dit eveneens geschieden of dienen de nodige contacten te worden gelegd met de instanties welke 
deze aangebracht hebben, om deze te laten aanpassen. 
 
Eventuele schade aan het openbaar domein/derden dienen op kosten van en door de aanvrager 

onmiddellijk hersteld te worden. 

 
 

3. Na de werken 
 

De aanvrager, de opvolgers en rechthebbenden zullen ten allen tijde de uitgevoerde werken in goede 
staat onderhouden. 
 
Het verlenen van de toelating voor het aanleggen van de oprit op openbaar domein wijzigt niets aan het 
juridisch statuut en de functie van het openbaar domein en geeft de aanvrager geen bijkomende 

rechten. 
 
Dit houdt o.a. in dat de nutsmaatschappijen en het gemeentebestuur ten allen tijde het recht hebben om 
de oprit op te breken voor het uitvoeren van noodzakelijke werken, zonder enige schadevergoeding.  
 

Er kunnen aan het gemeentebestuur of de nutsmaatschappij geen eisen opgelegd worden ivm het herstel 

door de aanvrager, de opvolgers en de rechthebbenden. 
 
Het gemeentebestuur kan ten allen tijde beslissen om de oprit op te breken en her aan te leggen in 
andere materialen naar eigen keuze in het kader van bvb de aanleg van uniforme opritten bij 
wegeniswerken e.d.. 
 


