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Aanvraag tot aanleg van een oprit op openbaar domein  
 
 
Verklarende woordenlijst; 
 
Oprit op openbaar domein;  Het verharde of te verharden deel van het openbaar domein dat nodig is om toegang 
te verschaffen tot een vergunde parkeerplaats. 
 
Parkeerplaats; Een vergunde ruimte waar één autovoertuig kan worden geparkeerd, meer bepaald een gesloten 
garage, een carport, een staanplaats in een gesloten ruimte of in de open lucht daartoe speciaal aangelegd en 
uitgerust.   
 
Bouwperceel; Het stuk grond waar de parkeerplaats zich op bevindt.   
 
Artikel 1  
 
Dit reglement is van toepassing voor aanvragen voor het verharden van opritten op openbaar domein.  De 
verharding beperkt zich strikt tot dat deel van de oprit gelegen op openbaar domein.    
 
Artikel 2 
 
De verharding wordt uitsluitend aangelegd door en na aanvraag bij de gemeentelijke diensten.  Een 
aanvraagformulier dient te worden ingevuld en ondertekend door de aanvrager.  De gemeente beslist naderhand 
of goedkeuring kan worden gegeven aan de aanvraag of welke voorwaarden er opgelegd dienen te worden.   
 
Artikel 3 
 
In geval van verhardingen aangelegd zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeente zal het openbaar 
domein terug in zijn oorspronkelijke toestand worden hersteld en dit op kosten van de overtreder.  De gemeente 
behoudt zich het recht een proces verbaal op te stellen en verdere juridische acties te ondernemen bij elke 
verharding aangelegd op het openbaar domein zonder voorafgaande goedkeuring door de gemeente.   

 
Artikel 4 
 
Per bouwperceel wordt slechts één oprit op openbaar domein aangelegd.  De breedte van de oprit bedraagt 
maximaal 3,5 meter.    
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Artikel 5 
 
De aanleg van een oprit op het openbaar domein is volledig ten laste van de aanvrager. Ook de kosten voor het 
verplaatsen of verwijderen van inrichtingen op het openbaar domein (openbare verlichting, verkeerssignalisatie, 
straatmeubilair, groeninrichting en andere) vallen volledig ten laste van de aanvrager. 
De kosten voor de aanleg zullen door het bestuur aan de aanvrager worden aangerekend conform het 
retributiereglement geldend op datum van aanvraag op voorwaarde dat de oprit op openbaar domein dan 
onverwijld aangelegd kan worden.  Zo niet gelden de tarieven van het retributiereglement geldend op datum van 
uitvoering van de oprit op openbaar domein. 
 
Artikel 6 
 
De keuze voor het gebruikte materiaal van de verharding berust volledig bij de gemeente.  Standaard wordt een 
verharding in grijze betonklinkers (formaat 220x110) voorzien. 
 
Artikel 7 – Uitzonderingsbepalingen  
 
7.1   Van de in artikel 4 beschreven afmetingen kan uitzonderlijk worden afgeweken wanneer de oprit 
 toegang verschaft tot twee of meer vergunde parkeerplaatsen en de toegang tot deze niet kan worden 
 verzekerd met de maximaal vastgelegde breedte van 3,5 meter.  In geval van personenwagens geldt 
 deze afwijking indien de afstand van de overdekte parkeerplaats tot de rooilijn minder bedraagt dan 8,00 
 m en de toegang haaks op de rijweg uitgeeft.   
 
7.2 Andere afwijkingen of meerdere opritten tot één bouwperceel kunnen zeer uitzonderlijk toegestaan 

 worden mits voorafgaande gemotiveerde schriftelijke aanvraag.  Elke aanvraag zal individueel 
 geëvalueerd worden door de gemeente.   

 
7.3 Artikels 2 en 6 zijn niet volledig van toepassing voor volgende verkavelingen: ‘Kebbingen’, 

‘Europaverkaveling’ en ‘Bruelenhof-Ziederijhof’. Hier geldt een uitzonderingsregel waarbij de oprit door 
de aanvrager zelf aangelegd mag worden tot tegen de openbare weg mits voorafgaandelijke 
toestemming van het bestuur. De aanvrager mag een andere materiaalkeuze die beter aansluit bij de 
oprit op privaat domein voorstellen. Ook hiervoor blijft de goedkeuring van het bestuur noodzakelijk, en 
het bestuur kan om veiligheids- of andere redenen toch een andere dan voorgestelde materiaalkeuze 
opleggen. 

 
7.4 Dit reglement is niet van toepassing in verkavelingen of voor bouwpercelen waar de voetpaden 

 voorzien zijn in aangepaste materialen, een voldoende fundering hebben en de boorstenen overrijdbaar 
 zijn. 

 
Artikel 8 – Slotbepalingen 
 
8.3  Na het aanleggen van de oprit dient de aanvrager “als een goede huisvader” in te staan voor het 
 onderhoud van deze oprit conform de bepalingen in het politiereglement.  
 

 
 


