
Infobrochure
voor bouwaannemers

Bouwwerken?
Samenwerken voor een veilige en 

effi ciënte werf



Weten wat kan en mag: alles netjes op een rij Inname openbaar domein

Bouwaannemers die actief zijn in verschillende gemeenten weten dat de regels voor werven en werfverkeer overal verschillend 
zijn. Bovendien is elke bouwwerf anders. Dat kan best verwarrend zijn. Daarom zijn maatwerk en een goede communicatie 
logisch voor een succesvolle werf. 

De Confederatie Bouw en de stad Sint-Niklaas zien een meerwaarde in een overzicht van de belangrijkste zaken die u moet 
weten alvorens uw werf op te starten in Sint-Niklaas, zeker als u het openbaar domein tijdelijk moet privatiseren.

Voor het stadsbestuur primeert vooral de veiligheid, doorstroming van het verkeer en eventuele combinatie met andere 
werken. Daarbij staat de veiligheid van onze 24.000 scholieren voorop.

Wij rekenen erop dat deze publicatie bijdraagt aan een beter zicht op de voorwaarden voor werken in onze stad en dus een 
veilige en effi ciënte werforganisatie.

Stadsbestuur Sint-Niklaas
Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen

Als een vergunning verlengd moet worden, vraagt u voor de einddatum van de lopende 
vergunning de verlenging aan. Als werken niet worden uitgevoerd of worden uitgesteld, 
verwittig je de verkeerspolitie via de contactgegevens achteraan deze brochure. 

Opgelet! 

Grote werken
Grote werken vereisen een uitgebreide 
signalisatie (zie verder).

Wat?
Bouwwerven, de heraanleg van straten of 
voetpaden, infrastructuurwerken, mobiele 
werven, rioleringswerken, kabelwerken, 
enzovoort.

Termijn?
Minimum drie weken op voorhand.

Hoe?
Via e-mail op politie.iow@sint-niklaas.be of 
via e-loket op 
www.sint-niklaas.be/aanvraag-parkeerverbod

1. Algemeen

Het principe bij werken op privaat domein is dat er GEEN openbaar domein wordt ingenomen maar dat alle benodigde 
ruimte op eigen terrein wordt gezocht. Zo verleent de stad Sint-Niklaas in principe nooit een vergunning af voor het 
plaatsen van bouwkranen op openbaar domein. De vergunning zal altijd opleggen de kraan in de liftschacht of op eigen 
terrein te plaatsen. 

Is inname van openbaar domein toch noodzakelijk, dan is een vergunning nodig. U doet daarvoor een éénvormige 
aanvraag, die tot twee vergunningen leidt: een signalisatievergunning (verleend door de politie) en een vergunning 
voor tijdelijke privatisering van het openbaar domein (verleend door team belastingen).

2. Kleine of grote werken?

Wil u het openbaar domein gebruiken, moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

Kleine werken
Kleine werken vereisen slechts een 
beperkte signalisatie

Wat?
Het plaatsen van een verhuiswagen, een 
container, een mobiele kraan, een stelling, 
enzovoort.

Termijn?
Parkeren van werfvoertuigen, verhuis of 
levering zonder lift: 
   minimum twee werkdagen op voorhand.
Container, stelling, verhuis of levering met 
lift: 
   minimum vijf werkdagen op voorhand.

Hoe?
Via het e-loket op www.sint-niklaas.be/
aanvraag-parkeerverbod
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3. Een vergunning aanvragen

Stap 1
Vraag uw vergunning aan via het e-loket (www.sint-niklaas.be/aanvraag-parkeerverbod) voor kleine werken of via 
e-mail (politie.iow@sint-niklaas.be) voor grote werken.

Als u een vergunning aanvraagt voor grote werken met uitgebreide signalisatie, voegt u via e-mail een signalisatieplan 
toe. Aan de hand van dat plan wordt beslist of een vergunningsaanvraag wordt goedgekeurd.

Wat houdt zo’n signalisatieplan precies in?

1) Een beschrijving van de uit te voeren werken.
2) Een duidelijke schets van de situatie. Gebruik daarbij straatnamen, huisnummers, zijstraten, maar ook 

verlichtingspalen of verkeersobstakels, oriëntatie van het plan met vermelding van de rijrichtingen. 
3) De afmetingen van de ingenomen openbare ruimte én de afmetingen van de niet-ingenomen en obstakelvrije 

ruimte	van	de	rijbaan,	voet-	en	fi	etspaden.
4) De inplanting van de verplichte vrije doorgang voor zachte weggebruikers.
5) De gebruikte verkeersborden en de signalisatie van de volledige werfzone.
6) Een weergave van de werfsituatie op de openbare weg tijdens de volledige periode van de tijdelijke privatisering 

van het openbaar domein.
7) Indien van toepassing:

 bij gefaseerde werken maakt u een plan van de verschillende fases en omschrijft u de aard van de werken. 
Per fase dient u een apart signalisatieplan in.

 Een omleidingsplan.

Wat zijn de signalisatievereisten?

Een duidelijke en zichtbare signalisatie moet steeds aanwezig zijn. Afhankelijk van de periode, het weer en andere 
omstandigheden, moet er voldoende verlichting voorzien worden. Als aanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor het 
plaatsen van die signalisatie. 

Voorzie op het signalisatieplan altijd de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de signalisatie. Tot 
slot ondertekent en dateert diezelfde verantwoordelijke het signalisatieplan.

Uitgezonderd 
plaatselijk 

verkeer

Signalisatieplan drempel Hoogstraat
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Stap 2
Uw aanvraag komt terecht bij de politie. De politie beoordeelt uw aanvraag onder andere op basis van de impact 
op de omgeving en de duur van de werken. Als er geen opmerkingen zijn ontvangt u de signalisatievergunning. Bij 
opmerkingen wordt u gecontacteerd door de politie.

Stap 3
Na de toelating van de politie, krijgt u van het team belastingen ook de vergunning voor tijdelijke privatisering van het 
openbaar domein. Daarmee is het toegelaten om de werkzaamheden te starten, op datum van de vergunning.

Beide vergunningen worden automatisch aan de aanvrager bezorgd en moeten altijd aanwezig zijn in de werfzone of in 
de werfvoertuigen.

Tip! 

Een geschikte ondergrond voor uw signalisatieplan kan u terugvinden 
op geopunt.be. Kies op de website in de rechtermenu voor 
'Basiskaart, luchtfoto en adres' > 'Basiskaarten' > 'Basiskaart – GRB: 
volledige kaart').

Elk signalisatieplan moet conform zijn met het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999.
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Signalisatieplan drempel Hoogstraat

Model voor enkelrichtingstraat



4. De verwerking van vergunningsaanvraag in schemau

u
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BOUWWERKEN
samenwerken voor een
veilige en efficiënte werf

KLEINE
WERKEN

UITVOERING

VERGUNNING TIJDELIJKE 
PRIVATISERING OPENBAAR DOMEIN

SIGNALISATIEVERGUNNING

GROTE 
WERKEN

e-loket e-loket/e-mail

Beoordeling door politie

Verlening door team belastingen

e-loket
sint-niklaas.be/aanvraag-parkeerverbod

e-mail
politie.iow@sint-niklaas.be
parkeren@sint-niklaas.be
gemeentebelastingen@sint-niklaas.be

telefoon
iow (politie)  03 760 65 60
mobiliteitswinkel 03 778 31 58
team belastingen 03 778 31 63

beschrijving werken
situatieschets
afmetingen
voorzieningen voor zachte
weggebruikers
verkeersborden
weergave werfsituatie

Indien van toepassing:
gefaseerde plannen
omleidingsplan

CONTACT + SIGNALISATIEPLAN

Werfzone
1ste maand
 2 EUR per 6 m2

2de maand
 2,40 EUR per 6 m2

Werfvoertuigen
(per parkeerplaats)
     4 EUR/dag
   18 EUR/week
   75 EUR/maand
 825 EUR/jaar

Vergunning
parkeerverbod
 min. 24 uur vooraf plaatsen
 data en uur vermelden
 op verkeersbord

Verkeersborden
Huren in techniekhuis
 5 EUR/week/set

Verboden te werken op 
openbaar domein (enkel op 
schooldagen)
ochtendspits
    07.45 - 08.30 uur
namiddagspits
    15.30 - 16.30 uur
woensdagmiddagspits
    11.30 - 12.30 uur

Geen werftransport/werken
    19.00 - 07.00 uur

1. Signalisatie aanbrengen

2.  Werfzone afbakenen

3.  Werfvoertuigen en 
 bouwmateriaal laten 

toekomen

TARIEVEN PARKEERVERBOD/
PARKEERBORDEN TIJDVENSTER WERFOPBOUW

u u u
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5. Parkeerverbod

Geen aparte aanvraag nodig

Waar er een parkeerstrook is of een zone waar parkeren toegelaten is, is er ook een parkeerverbod nodig. Dit kan u 
aanduiden in het webformulier van uw vergunningsaanvraag. U hoeft daarvoor dus geen aparte aanvraag te doen. Dit 
parkeerverbod kan gelden voor de werkzone zelf, maar ook om ruimte vrij te houden voor bijvoorbeeld het doorgaand 
verkeer.

Parkeren voor een werfzone

Indien u uw voertuigen nodig hebt in de buurt of vlakbij de werf, kan u een vergunning parkeren aanvragen. Ook hier-
voor plaatst u een parkeerverbod. De vergunning moet steeds in de voertuigen aanwezig zijn.

Parkeerverbodsborden

U dient de parkeerverbodsborden minstens 24 uren voor aanvang  
van het parkeerverbod te plaatsen. Op de onderborden wordt  
duidelijk de datum en de uren van het parkeerverbod vermeld.  
Onmiddellijk na het plaatsen van de borden, dient u de nummer- 
platen van de geparkeerde voertuigen, die op dat moment in het  
parkeerverbod staan, door te geven aan de politie. Dat kan bij  
voorkeur via e-mail naar pz.stniklaas.onthaal@police.belgium.eu  
of telefonisch op 03 760 65 00.

Particulieren kunnen gebruik maken van eigen borden E1/E3 of  
kunnen deze huren bij de stad aan 5 EUR per set per week. U doet  
de reservatie via het webformulier van uw vergunningsaanvraag  
(www.sint-niklaas.be/aanvraag-parkeerverbod).

U kiest zelf wanneer u de borden afhaalt in het afhaalloket in  
het techniekhuis (Industriepark-Noord, 4). De betaling gebeurt  
bij afhaling en is enkel mogelijk via bancontact.

De openingsuren van het afhaalloket:

Maandag  08.15 tot 12.15 uur en 13.30 tot 19.00 uur
Dinsdag 08.15 tot 12.15 uur
Woensdag 08.15 tot 12.15 uur en 13.30 tot 16.15 uur
Donderdag 13.30 tot 16.15 uur
Vrijdag  08.15 tot 12.15 uur en 13.30 tot 16.15 uur

6. Tarieven voor inname openbaar domein

De bouwheer is verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning voor inname van openbaar domein. Bij een 
aanvraag voor grote werken is het wel raadzaam om aan te geven of de factuur gericht moet worden aan de bouwheer 
of aan de aannemer.

De tarieven voor de tijdelijke privatisering van het openbaar domein in het kader van bouwactiviteiten vallen op te 
delen in twee categorieën. De eerste heeft betrekking tot de werfzone, ofwel de openbare ruimte die ingenomen  
wordt voor de werken. De tweede betreft de werfvoertuigen, waarvoor een tijdelijk parkeerverbod wordt aangevraagd. 
De tarieven voor beide categorieën vindt u terug in onderstaande overzicht:

Werfzone
	 Tijdens	de	eerste	maand	van	de	werfinrichting
          > per dag 2,00 EUR per 6 m²
	 Vanaf	de	tweede	maand	van	de	werfinrichting
          > per dag 2,40 EUR per 6 m²

Het parkeren van werfvoertuigen in de werfzone is nummerplaat onafhankelijk. De vergunning moet zichtbaar in het 
voertuig liggen. 

Het aanslagbiljet wordt achteraf opgestuurd.

7.  Waarborg

Afhankelijk van de omgeving van de werf kan er een waarborg worden gevraagd. Als er ná het afronden van de werken 
schade is aan het openbaar domein, wordt de aannemer gevraagd de oorspronkelijke toestand te herstellen. Als dat 
niet gebeurt, heeft de stad het recht om de kosten voor herstellingswerken van de waarborg af te houden. Het is 
daarom ook aangewezen om vooraf een staat van bevinding op te maken.

Het	tarief	van	de	waarborg	bedraagt	80	EUR	per	m²	voor	bebouwd	terrein	(voetpad,	fietspad	…)	en	10	EUR	voor	
onbebouwd terrein (o.a. berm). Het aantal m² wordt bepaald op basis van het bouwplan.

Werfvoertuigen
 Per dag      4,00 EUR per parkeerplaats
 Per week    18,00 EUR per parkeerplaats
 Per maand    75,00 EUR per parkeerplaats
 Per jaar  825,00 EUR per parkeerplaats

=

=

=

=

In scholenstad Sint-Niklaas, met dagelijks duizenden 
scholieren op de openbare weg, is verkeersveiligheid 
een absolute prioriteit! Daarom gelden er in onze  
stad strikte afspraken voor het uitvoeren van werken  
en voor werftransport.

 Om de veiligheid te garanderen en verkeershinder 
 minimaal te houden is het tijdens volgende tijds- 
 blokken verboden om werken op het openbaar 
 domein uit te voeren:

Tijdsvenster voor werftransport

=

 De ochtendspits
 07:45 – 08:30 uur

 Deze tijdsblokken zijn enkel van toepassing op schooldagen. De regelgeving rond de tijdstippen is er om de 
veiligheid	van	de	trappers	en	stappers	in	de	fiets-	en	scholenstad	Sint-Niklaas	te	garanderen.

 Tussen 19 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends is het niet toegelaten werftransporten of werken uit te voeren.  
Enkel de burgemeester kan toestemming geven voor uitzonderingen, na een aanvraag via de politie.  
Contact: politie.iow@sint-niklaas.be. Leveren van bouwmaterialen is mogelijk vanaf 6 uur om vóór 7.45 uur de 
woonkernen te kunnen verlaten, op voorwaarde dat de levering gebeurt zonder geluidsoverlast.

 Betonneren en polieren is een proces dat veel tijd inneemt en vaak geluidshinder met zich meebrengt.  
Om de hinder minimaal te houden wordt gevraagd te polieren tussen 7 uur ‘s ochtends en 22 uur ‘s avonds.  
De burgemeester kan in dat geval een vergunning verlenen om 's nachts de betonnering te laten starten.

 De namiddagspits
 15:30 – 16:30 uur

 De woensdagmiddagspits
  11:30 – 12:30 uur
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Extra

Werfopbouw

Bij de tijdelijke privatisering van het openbaar domein houdt u altijd rekening met een bepaalde volgorde in functie 
van de veiligheid. Zorg altijd eerst voor signalisatie op het openbaar domein. Nadien volgt de afbakening ervan. Pas als 
laatste stap laat u werkvoertuigen en bouwmateriaal toekomen op het ingenomen openbaar domein.

Coördinatievergadering

Voor grote werken wordt een coördinatievergadering ingepland. Daarop zijn de aannemer, een veiligheidscoördinator 
en de politie altijd aanwezig.  De bedoeling van zo'n vergadering is in de eerste plaats om in te spelen op de noden en 
vragen van alle partijen. Op zo'n vergadering wordt bijvoorbeeld beslist welke aan- en wegrijroutes moeten worden 
gevolgd. Om het verloop van de werken op te volgen wordt er regelmatig een vervolgvergadering ingepland.

Bouwkranen

Pleinabonnement
Te gebruiken op de vijf grote pleinen (gele zone) + 
Boonhemstraat, Hofstraat (kant rusthuis 't Hof) en 
Spoorweglaan (kant niet-bebouwing)

35 EUR per maand
100 EUR per kwartaal

Straatabonnement
Te gebruiken in de volledige betalende zone (gele 
en rode zone) én de zone schijfparkeren (blauwe 
zone)

75 EUR per maand
175 EUR per kwartaal

Abonnement blauwe zone
Te gebruiken in de volledig zone schijfparkeren 
(blauwe zone)

35 EUR per maand
100 EUR per kwartaal

Voor korte periodes kan u op de vijf grote pleinen 
een dagticket aankopen aan de parkeermeter aan  
5 EUR per dag.
U kan ook gebruik maken van 4411.be. Daar kan u 
uw parkeertijd aankopen via sms, app of internet.

=

=

=

=

=

=

Bouwkranen worden altijd op privédomein 
geplaatst, bijvoorbeeld in een voortuin, een oprit  
of een liftkoker. 
Als die optie er niet is, kan hierop een uitzondering 
gemaakt worden. Na een plaatsbezoek beslist het  
college van burgemeester en schepenen of een  
bouwkraan eventueel op het openbaar domein kan  
worden geplaatst.

Regelgeving en sanctionering

 Het is niet toegelaten openbaar domein te privatiseren zonder voorafgaande toelating van het college van 
burgemeester en schepenen. Zonder vergunning het openbaar domein privatiseren, is een inbreuk op het algemeen 
politiereglement. U riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 350 EUR.

 Ook als de voorwaarden uit de vergunning niet worden nageleefd, kan dit leiden tot administratieve geldboetes tot 
350 EUR.

 Het is verboden om op openbaar domein vuil achter te laten. Na het laden en lossen van goederen, kijkt u best na of er 
geen verpakkingsafval, grondstoffen, slijk of ander vuil achterblijft. Houd er ook rekening mee dat het niet toegelaten 
is om werkmateriaal af te spoelen in de straatkolken of -goten. Als, ná het afronden van de werken, er toch nog vuil 
teruggevonden wordt op het openbaar domein, kan dit ook leiden tot administratieve geldboetes tot 350 EUR + de kost 
van de opkuis.

Afbraakwerken en grondverzet

Afbraakwerken	kunnen	gevaarlijk	zijn	en	vereisen	specifieke	zorg	en	omkadering.	Na	het	verlaten	van	de	werf	mag	
er op het openbaar domein geen afval achter blijven en moet alles in de oorspronkelijke staat hersteld worden. 
Betonresten, afval en slijk moeten uit de straatgoten en -kolken verwijderd worden. Bij intensief werftransport is het 
noodzakelijk om de rijbaan en de route proper te houden met veegwagens. 

Werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in de schoolomgevingen is niet toegelaten.
Op	schooldagen	is	er	intensief	verkeer	van	fietsers	en	voetgangers.	Denk	daarom	ook	goed	na	over	aan-	en	afrijroutes.	
Als u hier niet in thuis bent, vraag dan hulp van een veiligheidscoördinator.

Werken bij hoogdringendheid

Bij acute en hoogdringende veiligheidsproblemen, bijvoorbeeld in verband met de stabiliteit van een gebouw. Bel de 
politie!

Hulpdiensten

De stadsdiensten brengen de hulpdiensten op de hoogte als er straten worden afgesloten, ook voor korte periodes.  
Dit is een belangrijke reden waarom een aanvraag op tijd moet worden ingediend.

Parkeren

De stad heeft verschillende abonnementen, waar u ook gebruik van kan maken. Die abonnementen worden enkel per 
maand of per kwartaal en op nummerplaat uitgereikt. Dat kan dus interessant zijn voor grote, langdurige werken.

u

u

u

u

u

u

u

10 11



V.
U

.: 
Ca

rl
 H

an
ss

en
s, 

sc
he

pe
n 

 | 
 G

ro
te

 M
ar

kt
 1

  |
  S

in
t-

N
ik

la
as

  -
  m

aa
rt

 2
01

9
Verkeersborden afdekken

Wanneer verkeersborden niet meer van toepassing 
zijn, overtrekt u die met een stevige zak, met 
stretchfolie of met een ander verkeersbord. Het is niet 
toegelaten om de borden te overspuiten met verf.

Contact
E-loket

www.sint-niklaas.be/aanvraag-parkeerverbod

E-mail
politie.iow@sint-niklaas.be
parkeren@sint-niklaas.be 
gemeentebelastingen@sint-niklaas.be 

 Telefoon
mobiliteitswinkel: 03 778 31 58
dienst inname openbare weg (politie): 03 760 65 60
team belastingen: 03 778 31 63

Communicatie

Bij grotere bouwwerken worden op de coördinatiever-
gadering afspraken gemaakt over de communicatie 
naar de bewoners van de straat en de buurt. In de regel 
wordt de detailcommunicatie op straat- en huisniveau 
verzorgd door de aannemer. Wanneer het om werken 
gaat die een impact hebben op de mobiliteit in een 
ruimere omgeving, maakt de verkeerspolitie afspraken 
voor de doorstroming van de informatie over de ver-
keersafwikkeling via de stadsmedia. Dat kan gaan om 
bewonersbrieven, infobrochures, digitale nieuwsbrieven, 
websites, sociale media en eventueel stadstelevisie.
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