Gemeente Laakdal, Markt 19, 2430 Laakdal – tel. 013/67 01 10
AANVRAAG INBUIZING
PLAATS INBUIZING

AANVRAGER

Datum aanvraag : ……………………………..

Naam: ………………………………………….

Adres inbuizing : ……………………………..

Adres : …………………………………………
…………………………………………

Sectie : …………..

Sectienr. : …………….

Telefoon : ………………………………………
Emailadres: ……………………………………..
Ik ondergetekende wens :
1) in te buizen over een afstand van ....................... meter
2) Lengte bestaande inbuizing .................. meter
3) Inbuizing aanduiden op kadasterplan
4) Motivatie voor inbuizing > 5 lm :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
5) Ik ga akkoord met de reglementering inzake inbuizing van grachten en opritten zoals hieronder vermeld.
Handtekening :

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

28 april 2015

Gelet op de noodzaak om de afwatering niet in het gedrang te brengen door
ondeskundig uitgevoerde inbuizing;

gebeuren. Dit na goedkeuring door het college van burgemeester en
schepenen.

Gelet op het feit dat het wenselijk is alle nodige materialen door de
gemeente te laten aankopen teneinde eenvormigheid te verzekeren.

Artikel 3
Alle inbuizingen en aanverwante werken (inclusief aankoop en levering
van materialen, plaatsen van kopmuren) dienen te worden uitgevoerd door
de gemeentediensten. Toezichtsputten kunnen noodzakelijk zijn afhankelijk
van de lengte van de inbuizing. De inplanting van één of meerdere
toezichtsputten zal worden onderzocht, voorgesteld en aangelegd door de
dienst openbare werken.

Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet van 15 juli
2015 en latere wijzigingen;
Gelet inzonderheid op artikel 42§3 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat
de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt;
Gelet op de raadsbeslissing van 28/04/2015;
Herzien de raadsbeslissing van 01/02/1993;
Herzien de raadsbeslissing van 15/05/2001;
Herzien de collegebeslissing van 07/07/2006;
Artikel 1. Het inbuizen van grachten langs gemeentewegen mag enkel
gebeuren na schriftelijke toestemming van het schepencollege.
Deze aanvraag tot toestemming dient te gebeuren via de gemeente. De
vergunning tot overwelving is geldig tot 12 maanden na goedkeuring door
het college van burgemeester en schepenen. De werken worden uitgevoerd
in overeenstemming met volgende richtlijnen: de inbuizing heeft standaard
een maximale lengte van 5 meter. Mits grondige motivatie vanwege de
aanvrager kan het college van burgemeester en schepenen een afwijking op
deze maximale lengte toestaan. De totale lengte van de inbuizing kan
echter nooit langer zijn dan 10m.
Artikel 2
Het inbuizen van grachten langs gewestwegen mag enkel gebeuren na
schriftelijke toestemming van de bevoegde overheid, zijnde de
wegbeheerder AWV (Agentschap Wegen en Verkeer).
Het inbuizen van grachten langs ingeschreven waterlopen mag enkel
gebeuren na schriftelijke toestemming van de bevoegde overheid:
- voor waterlopen van 1ste categorie: VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij)
- voor waterlopen van 2de en 3de categorie: de Provincie
Deze aanvraag tot toestemming dient eveneens te gebeuren via de
gemeente. Na goedkeuring dient de uitvoering te gebeuren volgens de
vergunning afgeleverd door de bevoegde overheid. De plaatsing van de
inbuizingen en aanverwante werken dient door de gemeentediensten te

Artikel 4
De vergoeding voor materialen en uitgevoerde werken wordt vastgesteld
door het retributiereglement voor het uitvoeren van inbuizingen van
grachten
Artikel 5
De aanvang der werken kan slechts gebeuren na toestemming van het
college van burgemeester en schepenen en na betaling van de vergoeding.
Buizen, kopmuren, toezichtsputten en deksels van de toezichtsputten
worden na uitvoering der werken langs gemeentewegen eigendom van de
gemeente.
Artikel 6
De gemeentelijke diensten staan in voor het onderhoud en de werking van
de inbuizing. Schade aan de inbuizing valt ten laste van de veroorzaker en
dient door de gemeentediensten hersteld te worden.
Artikel 7
De vergunning voor een inbuizing langs gemeentewegen is ten voorlopige
titel. Wanneer het openbaar nut dit vergt (rioleringsprojecten,…) dan kan
dit aanleiding geven tot wijzigingen of zelfs het afschaffen van bestaande
vergunningen. Het college van burgemeester en schepenen zal hierover
goedkeuring dienen te geven. De werken die hieraan gekoppeld zijn, zijn
ten laste van de rioolbeheerder.
Artikel 8
Inbuizingen die niet vergund zijn, zullen ambtshalve verwijderd worden op
kosten van de eigenaar, na goedkeuring van het college.
Artikel 9
De vergoeding voor materialen en uitgevoerde werken (inbegrepen
oprichten kopmuren) wordt als volgt aangerekend: 65 EUR per m.
Het herleggen van bestaande overwelvingen zal gebeuren tegen betaling
van 65 EUR per m.

