1

Aanvraag van een machtiging voor werken aan
onbevaarbare waterlopen in het ambtsgebied van
Polder Vlassenbroek.
POLDER VLASSENBROEK
DENDERMONDE
OPENBAAR BESTUUR
Broekkantstraat 104 A
9200 DENDERMONDE
Tel 052/33 33 08
info@poldervlassenbroek.be
Met dit formulier vraagt u toestemming voor het uitvoeren van werken of voor wijzigingen aan
onbevaarbare waterlopen van 2de of 3de categorie of publieke grachten in beheer van de Polder
Vlassenbroek.
Indien u voor deze werken al een aanvraag tot omgevingsvergunning indiende, zal de machtiging vervat zitten in de
omgevingsvergunning en is deze afzonderlijke aanvraag overbodig.

Gegevens van de aanvrager
1 Voor particulieren: vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.
voornaam en naam
straat en nummer
postnummer en
gemeente
telefoonnummer
e-mailadres
2 Voor rechtspersonen, bedrijven of instellingen: vul hieronder de gegevens van uw
organisatie in.
naam bedrijf of instelling
voornaam en naam
contactpersoon
Functie (Bv. zaakvoerder
of statutair gemachtigde)
straat en nummer
postnummer en
gemeente
ondernemings- en
vestigingsnummer
telefoonnummer
e-mailadres
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Gegevens van de geplande werken of wijzigingen
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Geef hieronder de plaats van de geplande werken of wijzigingen aan.
nummer waterloop
(Vlaamse Hydrografische
Atlas )
categorie waterloop

gemeente

deelgemeente

adres of dichtstbij
gelegen straat
kadastrale gegevens van
het perceel dat door de
waterloop wordt
doorkruist of van het
perceel palend aan de
waterloop
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afdeling

sectie

nummer

Vul in onderstaande tabel de gegevens van de geplande werken of wijzigingen in.
aard van de werken of wijzigingen

inbuizing
brug
lozingspunt
verplaatsing
afschaffing
oeverversterking
kruising met nutsleidingen. Welke?
andere. Welke?

technische gegevens
Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn : lengte,
materiaal, wijze van uitvoeren, diameter…
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Motivatie van de aanvraag
5 Geef aan waarom u de werken of wijzigingen wenst uit te voeren.

Eventueel bijkomende inlichtingen of opmerkingen
6 Voeg hieronder eventuele bijkomende inlichtingen of opmerkingen toe.

Bij te voegen documenten
Verplicht bij te voegen documenten
7 Kruis de documenten aan die u bij uw aanvraag hebt gevoegd.
Minimaal 3 foto’s van de locatie/projectsite/werf
Een detailplan op schaal tussen 1:500 en 1:1250 met daarop volgende gegevens:
- In het rood de exacte plaats van de werken of wijzigingen
- Nummer van de waterloop
- Noordpijl
- Schaal
- X-Y-coördinaten van de kunstwerken
Het technisch plan
De aanvraag betreft een verplaatsing.
Wordt de waterloop verplaatst naar de perceelgrens of naar een perceel van een andere eigenaar?
Neen
Ja en ik voeg hierbij het schriftelijk akkoord hierover met bedoelde (mede)eigenaar(s)
De aanvraag betreft een overbrugging of een overwelving.
Paalt de gevraagde overbrugging/overwelving deels of volledig aan het privédomein van derden?
Neen
Ja en ik voeg hierbij het schriftelijk akkoord hierover met bedoelde (mede)eigenaar(s)
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Ondertekening
8 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

datum

dag

maand

jaar

handtekening

voornaam en naam
Aan wie bezorgt u dit formulier?
9 Stuur dit ingevuld aanvraagformulier samen met de plannen en documenten naar Polder
Vlassenbroek. Gebruik hiervoor bij voorkeur het emailadres: info@poldervlassenbroek.be

Privacyverklaring
10 Polder Vlassenbroek gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van deze machtigingsaanvraag.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend in dit verband gebruikt.

