AANVRAAGFORMULIER
DIENST WEGEN, BRUGGEN EN
WATERLOPEN
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
 09 266 79 00

AANLEG-HERAANLEG
Trottoir- oprit- verwijderen
beplanting

DE AANVRAGER – in te vullen door de aanvrager
Naam: ………………………………………………………………Voornaam: ……………………...
Firmanaam – Juridische vorm: ……………………………………………………………………......
Adres / Maatschappelijke zetel: .......……………………………………………………………….....
Postnr: ……………………………Stad / Gemeente: …………………………………………...…....
Rijksregisternummer / Ondernemingsnummer: ……………………………………………………..
Telefoon / GSM-nummer:……………………………………………...............................................
E-mailadres:……………………………………………………………………………………………...
Plaats der werken: (straat + nr en/of Kadastraal nr, Afdeling, sectie en/of nr lot)
………………………………………………………………………………………………………………
Omschrijving van de gevraagde werken
:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Datum aanvraag : …………………………………………………….
SITUATIESCHETS - in te vullen door de aanvrager

Breedte :

Lengte :

De eenheidsprijs bedraagt € 83,60 per m² voor de verharding (met een minimum van € 508,50
per oprit)
Verwijderen van beplanting is € 20,00/ m². Rooien van straatbomen bedraagt € 45,80 of € 81,40
per stuk.
De uitvoering zal slechts gebeuren na de betaling van de raming!
Onderstaande werken zijn inbegrepen in de eenheidsprijs:
▪ Het verwijderen van de bestaande verharding
▪ Het aanpassen en eventueel vervangen van de bestaande boordstenen
▪ Het plaatsen van een nieuwe fundering in zandcement, 10 cm dikte
▪ Het plaatsen van de nieuwe verharding in grijze betonklinkers van 22/22/8 (of 20/20/8)
Gelezen en goedgekeurd,

De aanvrager
.
.

DE UITVOERDER - in te vullen door de dienst
Uitvoerende sector/regio: ........................................................................................................ ……….
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………..……
Telefoonnr / GSM: …………………………………Volgnr: (sector/regio) ….…….…...…….…………..
E-mailadres:……………………………………………………………………………………………..

BETALING DER WERKEN - in te vullen door de dienst
RAMING
Prijs

Hoeveelheid
Vernieuwen en/of
herstellen trottoir of oprit
per begonnen m² (code
5000)
Aanleg nieuwe oprit (op
aanvraag) per m² (code
5197) met een minimum
van € 508,50 per oprit.

AFREKENING
Hoeveelheid
Prijs

€ 83,6/ m²

€ 83,6/ m²

€ 83,60/ m²

€ 83,60/ m²

Herstellen trottoir bij
opheffen straatgeveltuin
Verwijderen van
beplanting (m² van de
omschreven rechthoek)
Rooien van straatbomen:
Met stamomtrek tot 0,50
m op 1m stamhoogte
(code 5000)
Met stamomtrek groter
dan 0,50 m op 1 m
stamhoogte

Som

Gratis
€ 20,00/ m²

€ 20,00/ m²

€ 45,80/ stuk

€ 45,80/ stuk

€ 81,40/ stuk

€ 81,40/ stuk

TOTAAL

Datum van ontvangst : ……………………
Datum van betaling: ……………………

Gelezen en goedgekeurd,

De controleur

.
.

Terug te storten / te innen:

Som

Retributiereglement voor diensten van technische aard van het
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Geldig vanaf 1 juli 2020
Het volledige reglement kan u vinden op : https://stad.gent/nl/reglementen/retributiereglement-voor-diensten-vantechnische-aard-van-het-departement-stedelijke-ontwikkeling

Artikel 1
De Stad Gent heft een retributie voor het verstrekken van diensten van technische aard door Dienst Wegen,
Bruggen en Waterlopen en Groendienst.
Artikel 2
§3. Vernieuwen en/of herstellen van trottoirs en opritten
Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Vernieuwen en/of herstellen trottoir
of oprit per begonnen m²*

83,60

85,00

86,50

87,90

89,40

90,90

Aanleg nieuwe oprit (op aanvraag)
per m²**

83,60

85,00

86,50

87,90

89,40

90,90

Minimumtarief per aanleg nieuwe
oprit

508,50

517,10

525,90

534,90

544,00

553,20

* De aanvrager ontvangt voor de aanvang van de werken een bestek. Bestaande schade wordt in mindering
gebracht op de totale som.
** Standaardbreedte 3 meter. Afwijkingen in plus of min na simulatie of bepaald in functie van de
plaatsgesteldheid.
§7. Het rooien van een straatboom en beplanting
Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

met stamomtrek tot 0,50 m op 1m
stamhoogte per stuk

45,80

46,50

47,30

48,10

49,00

49,80

met stamomtrek groter dan 0,50 m
op 1 m stamhoogte per stuk

81,40

82,70

84,10

85,60

87,00

88,50

verwijderen beplanting, per m²*

20,00

20,30

20,70

21,00

21,40

21,80

*voor de berekening van de oppervlakte wordt een rechthoek getrokken om de te verwijderen beplanting
Artikel 5. Betaling
De retributie moet betaald worden via overschrijving binnen de 30 dagen nadat de betalingsuitnodiging
verzonden is.
Bij het vernieuwen of het aanpassen van trottoirs en opritten, zoals bepaald in Artikel 2.§ 3 wordt vooraf een
bedrag gelijk aan de geraamde retributie betaald via overschrijving binnen de 30 dagen nadat de tussentijdse
betalingsuitnodiging is verstuurd. Als na het einde van de werken blijkt dat nog een saldo moet betaald
worden, volgt een eindafrekening.
Artikel 6. Inning
Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 euro administratiekosten
aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig
artikel 177, tweede lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, of in voorkomend
geval langs gerechtelijke weg.

.

