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AANLEG, INRICHTING EN BEHOUD VAN INFILTREERBARE WEGBERMEN EN OPRITTEN
Algemene VOORWAARDEN en BEPERKINGEN
De aanleg van een (bijkomende) oprit dient uitgevoerd te worden onder volgende voorwaarden en lasten:




Maximaal 4 m breedte van de verharding (evenwijdig met de rijweg), inclusief de insluitende
lijnvormige elementen (boordstenen).
De verharding kan uitzonderlijk worden uitgebreid:
1. Bij KMO-gebouwen en industriegebouwen en ter hoogte van gebouwen waar een activiteiten van
geregistreerde lokale economie plaats vindt, kan de verharding worden uitgebreid over maximum
de helft van de perceelbreedte. Bij het verdwijnen van de productie- of handelsactiviteit zal de
berm opnieuw in een grasberm worden omgevormd overeenkomstig de modaliteiten van dit
reglement.
2. De verharding kan enkel bij een perceelsbreedte van ≥ 15 meter (ter hoogte van de berm grenzend
aan de rooilijn), gemotiveerd worden uitgebreid tot twee afzonderlijke verhardingen van elk
maximaal 4 m of slechts één uitzonderlijke toegang van maximaal 6 m breedte.
In het geval dat de aanvraag de aanleg betreft van een verharding tussen vergunde kopmuren, dan
kan de toelating worden uitgebreid tot een verharding over de volledige breedte tussen de
vergunde kopmuren.
Eigen voorzieningen van de vergunninghouder (infrastructuur, gras of grastegels,
bodembedekkers,…) blijven steeds onder het toezicht van de aangelande/ vergunninghouder.
Het onderhoud van de individueel gekozen berminrichting/groenvoorziening gebeurt door of ten
laste van en onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
Eventuele schadedossiers worden opgevolgd door de vergunninghouder. Hij is verplicht de
verharding vrij te houden van alle obstakels.

VOORAFGAANDELIJKE VERGUNNING
Voor de uitvoering van aanpassingen aan de bermen (o.a. aanleg van een infiltreerbare bermverharding)
(grastegels) door de gemeente of alternatieve grasmat (gazon) door de aangelande en voorzieningen in de
tussenbermen van de gemeentewegen (o.a. aanleg van een bijkomende oprit of het verbreden van een
bestaande oprit,…)door de gemeente is een voorafgaandelijke vergunning van de dienst “Openbare
Werken” noodzakelijk.
Overtredingen kunnen bestraft worden met een G.A.S.-boete.
FINANCIERING

De uitvoering van een oprit gebeurt door of in opdracht van gemeente.
Enkel bij algemene vernieuwing van de infrastructuur is een eerste oprit, de grasberm of alternatieve
grasmat ten laste van de aanneming (=financiering door gemeente volgens bovenvermelde
modaliteiten).

De aanleg en onkosten noodzakelijk voor de uitvoering van een bijkomende oprit of een
opritverbreding of de aanleg van grastegels gebeuren steeds in opdracht van de gemeente (door
externe aannemer) ten laste van de vergunninghouder mits 100 euro/m² excl. Btw (voor dienstjaar
2014 ).

De uitvoering van een nieuwe alternatieve grasmat (buiten de lastvoorwaarden van algemene
gemeentelijke infrastructuurwerken) gebeurt door de vergunninghouder of door derden aangesteld
door de vergunninghouder op kosten van de vergunninghouder.

