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Goedkeuring signalisatievergunning Oostmoer
Tuinwijk

TEAM INFRASTRUCTUUR & MOBILITEIT
tel. 09 396 23 00
mobiliteit@lieveqem. be

Beste mevrouw
Beste meneer

Uw aanvraag tot vergunning voor de aanleg van een drinkwateraansluiting te Oostmoer Tuinwijk,

9950 Lievegem is besproken op het college van burgemeester en schepenen op 26 augustus 2019
Het college verleent vergunning aan Vindevogel nv te Neerrechemstraat 1,9770 Kruisem, voor het
plaatsen van signalisatie bij het uitvoeren van een drinkwateraansluiting ter hoogte van Oostmoer

Tuinwijk 13 voor de periode van 27 augustus 201g tot en met 6 september 201g.
Deze toelating is enkel geldig mits de signalisatie door de uitvoerder wordt geplaatst volgens plan in
bijlage en volgende voorwaarden: De werken moeten gesignaleerd worden volgens categorie 3.

Volgende voorwaarden worden gesteld aan deze vergunning
vóór aanvang van de werken moet de dienst lnfrastructuur en Mobiliteit worden veruvittigd van de
exacte aanvangsdatum en tijdsduur der werken;
vóÓr aanvang van de werken moet er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt van de

volledige werkzone;
de werken moeten zonder onderbreking worden uitgevoerd;

de rijweg mag in geen geval worden opgebroken: er moet steeds doorgaand verkeer mogelijk
zijn;
alle in duurzame materialen aangelegde verhardingen moeten zodanig omzichtig worden
opgebroken dat alle opgebroken materialen herbruikbaar zijn voor herstel;
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de opgebroken verharding moet binnen de 5 werkdagen na opbraak definitief hersteld worden;
na de beëindiging van de werken moet er een voorlopige oplevering plaatsvinden in

aanwezigheid van een afgevaardigde van Vindevogel nv en de gemeente;
de exacte locatie van alle bovengrondse constructies (aansluitkasten ... ) moet voorafgaand ter
plaatse worden aangeduid en dit in samenspraak met de gemeentelijke dienst lnfrastructuur &
Mobiliteit;
indien ook andere nutsmaatschappijen werken hebben gepland in deze zone moeten de werken
in synergie worden uitgevoerd.

lndien de werken hinder met zich meebrengen voor de inwoners, dan worden deze één week
voor de aanvang van de werken per brief verwittigd.
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