
(rct[i?uanderen
Aanvraag van een machtiging voor
werken aan onbevaarbare waterlopen

Provincie Oost-Vlaanderen
dienst lntegraal Waterbeleid
Woodrow Wilsonplein 2
9OOO GENT
tel. 09 267 7672
e-mai ladres: waterbeleid@oost-vlaanderen. be

ln te vullen door de
behandelende dienst

ontvangstdatum

u mag uw aanvraag dtgitaal vercturen naar het bovenstaande *maitadres.
lndien u uw aanvraag nog op papler wllt indienen, volstaat I exemplaar.

Waaruoor dient dit form ulier?
Met dit formulier vraagt u de toestemming voor het uifuoeren van werken of voor wijzigingen aan
onbevaarbare watedopen van 2de of 3de categorie.

Wanneer díent u uw aanvraag in?
U moet over een machtiging beschikken alvorens u mat de werken begint. Sfuur dus ruim vooraf uw
aanvnag in.

D-iende u (of uw hedrtjï aangaande deze werken reeds een aanvraag tot een
Omgevingsvergunning in? aja E neen

I Geef hieronder de plaats van de geplande werken of wijzigingen aan.

nummer waterloop o.zsz
(provinciaal nummer uit de

aflassen, níet datvan de
digitale Vlaamse

Hydrografische Atlas

categorie waterloop 2" categorie, beheerd door Provincie oost-Vaanderen

gemeente Gent

deelgemeente 9041 oostakker

adres of dichtstbij Kteemstraat 1, 9041 Oosrakker
gelegen straat

kadastrale gegevens van
het perceel dat door de

waterloop wordt
doorkruist of van het

perceelpalend aan de
waterloop

afdeling 17 sectie D nummer 130102,134102
openbaar domein

Gegevens van de geplancle werken of wilzigingen

Gegevens van de aanvrager

2 Voor pafticulieren: vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.



voornaam en naam

straat en nummer

postnummer en
gemeente

telefoonnummer

e-mailadres

I Voor rechÍspersonen, bedrijven of instellingen.' vul hieronder de gegevens van UYY

organisatie in.
naam bedrijf of instelling De werkvennoolschap

voornaam en naam Ann Velghe

functie Projectleider

straat en nummer Botanic Tower/ Sint Lazaruslaan 4-10

postnummer en 1210 Brussel

ondernemings- en BE 0884.329.501

telefoonnummer +32 499 53 39 70 (Ann Velghe)

e-mailadres R4Wo@dw.vlaanderen

4 Vul in onderstaande tabel de gegevens van de geplande werken of wiizigingen in.

aard van de werken of wiizioinoen tschnische oeoevong
Voorbeelden van dergeliike gegevens ziin : lengte,
materiaal, van uítvoeren, diameter

B inbuizing Behoud bestaande overwelving. Wel verlenging van de
overwelfde waterloop (l=4m, l=10m, d1000), opbraak van 3

_ ,lgpmqrql, bouw-v_an rligqwe tgPry!-upn en plaatsen van ter
blealsê oeslorle insoectieout.

E brug

I lozingspunt

EI verplaatsing De bestaande waterloop wordt over 122m gedempt, Over
113m wordt de waterloop verplaatst. De nieuwe waterloop
heeft een bodembreedte van 1,5m en wordt aan 414

aanoeleod.

fl afschaffing

! oeverversterking

I kruising met nutsleidingen. Welke?

I andere. Welke?



Motivatie van de aanvraag

5 Geef aan waarom u de werken of wijzigingen wenst uit te voeren.
Door de verbreding van de R4 zijn bovenstaande wijzigingen noodzakelijk.

Eventueel bijkomende inlichtingen of opmerkingen

Bij te voegen documenten

6 Voeg hieronder evêntuele bijkomende inlichtingen of opmêrkingen toe.

7 Kruis de documenten aan die u bij uw aanvraag hebt gevoegd.

Ex gen ovezichtsplan, bestaande uit een stretenplan of een stafkaart of een luchtfoto (vb. via Google Maps, .,.), met
daarop volgende gegevens:
- ln het rood de exacte plaats van de werken of wijzigingen
- Gemeente en deeÍgemeente
- Noordpijl
- Naam van de dichtstbijzijnde straat

E gen detailplan op schaal tussen 1 :500 en 1 : í 250 met daarop volgende gegevens:
- ln het rood de exacte plaats van de werken of wijzigingen
- Nummer van de waterloop
- Noordpijl
- Schaal

tr Het detailplan uit de atlas van de onbevaarbare waterlopen van 1950 of 1877

tr Eenruilverkavelingsplan

n lndien bovenstaande plannen niet voorhanden zijn, een ovezichtsplan uit de etlas van 1967

X X-Y-coOrdinaten van de kunstwerken

EI net technisch plan

EI De aanvraag betreft een verplaatsing.
Wordt de waterloop verplaatst naar de perceelgrens of naar een perceel van een andere eigenaaí?
El Neen
! Ja en ik voeg hieÈij het schriftelijk akkoord hierover met bedoelde (mede)eigenaa(s)

fi De aanvraag betreft een overbrugging of een ovenarelving-
Paalt de gevraagde overbrugging/ovenrvelving deels of volledig aan het privédomein van derden?
E
tr

Neen
Ja en ik voeg hierbij het schriflelijk akkoord hierover met bedoelde (mede)eigenaar(s)



Ondertekening

8 Vul de onderstaande vêrklaring in.

lk bevostig dat alle gegêvens in dit fomulier naar waarheid ziin ingevuld.

datum

handtekening

dag maand jaar

voornaam en naam Ann Velghe

9 Stuur deze aanvraag samen met de plannen naar dienst lntegraal Waterbeleid van de Provincie
Oost-Vlaanderen. U vindt het adres bovenaan dit formulier.
U mag uw aanvÍaag ook digitaalvercturen naar
lndien u uw aanvraag nog op papier wilt indienen, volataat í exemplaar.

1 0 2 o 1 9p 7

Aan wie bezorgt u dit formulier?

Privacyverk laring

í0 De Provineie Oost-Vlaandcron ge'oruiki pereoonEgcgovsns bij het afhandelen van de
machtigingsaanvraag.
Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de prlvacworklrlno.
De percoonsgogevons worden bewaard tot de aÍhandeling van de machtigingsaanvraag.


