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Aanvraag tot vergunning voor het plaatsen van een blikvanger of uitstalling op het openbaar domein– p.1 van 3 

 
 
 
 
 
Opsturen  Persoonlijk afgeven Meer info 

t.a.v. 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
Afdeling Innames Publieke Ruimte 
Botermarkt 1 
 
9000 Gent 

Balie Bouwen 
Woodrow Wilsonplein 1 
 
9000 Gent 
 
Openingsuren: zie  

https://stad.gent/openingsuren-

adressen/balie-bouwen 

tel.: 09 266 79 90 
 
mail: innames@stad.gent  
 
of de Balie Bouwen 
 

 

 Belangrijke informatie voor de aanvrager 
 

  Dit formulier is geldig sinds 1 mei 2018 

Waarvoor dient dit formulier? 

Wilt u als uitbater van een handelszaak een stoepbord, menu-bord, zitbank, uitstalling, 
verkoopstand of makkelijk verplaatsbare plantenbak voor de gevel van uw zaak plaatsen? Dan 
kunt u met dit formulier hiervoor een vergunning aanvragen. 
Dit aanvraagformulier geldt ook als aangifte voor de Dienst Belastingen. 

Waar vind ik meer informatie over extra voorwaarden en de tarieven? 

Meer informatie over de tarieven voor het plaatsen van een blikvanger of uitstalling en de 
voorwaarden hiertoe vindt u op de website stad.gent. 

Aan wie bezorg ik dit formulier? 

U kunt uw ingevulde aanvraag mailen, posten of persoonlijk afgeven. Onze contactgegevens vindt 
u hierboven.  

Wanneer kan ik een beslissing verwachten? 
Uiterlijk 21 dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier brengen we u 
schriftelijk op de hoogte van de beslissing. 
 

Vul uw contactgegevens in 

 Contactgegevens van de aanvrager 

naam firma        

ondernemingsnummer:       

omschrijving 
handelsactiviteit: 

      

Aanvraag tot vergunning voor het 
plaatsen van een blikvanger of 

uitstalling op het openbaar domein 

https://stad.gent/openingsuren-adressen/balie-bouwen
https://stad.gent/openingsuren-adressen/balie-bouwen
mailto:innames@stad.gent
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Aanvraag tot vergunning voor het plaatsen van een blikvanger of uitstalling op het openbaar domein– p.2 van 3 

 

Vul de locatie in van de handelszaak waar u de blikvanger wenst te plaatsen 

 

Verduidelijk het type blikvanger of uitstalling die u wenst te plaatsen en noteer de 
afmetingen.  

Type Afmetingen (l x b x h) 

  

  

  

 

 
Vul de onderstaande verklaring in. 
Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 
 
 Datum:  Handtekening: 

       /       /        
 

    

 
De Stad Gent zal de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy behandelen. We volgen hiervoor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 
Als u de persoonsgegevens van anderen wil invullen, zoals van de bouwheer, aannemer of signalisatieverantwoordelijke, dan moet u 
zich hiervoor op voorhand van hun toestemming verzekeren.   
De Stad Gent gebruikt uw persoonsgegevens om de aangevraagde inname van publieke ruimte correct te behandelen en te 
vergunnen. We doen dat volgens de regelgeving over het beheer van het stedelijk openbaar domein, de openbare veiligheid en het 
vlot verkeer. We delen ze enkel met de instanties die de aanvraag adviseren of opvolgen, zoals de betrokken stadsdiensten, politie, 
brandweer, De Lijn, … .   
Om gevolg te kunnen geven aan later vastgestelde schade aan het openbaar domein of andere betwistingen in dit verband, zal de Stad 
Gent de persoonsgegevens na de afsluiting van de inname archiveren in het kader van het algemeen belang.  
U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. 
In sommige gevallen kunt u ook uw gegevens laten wissen. 
Wilt u zich beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op https://stad.gent. 
Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via Gentinfo of via de Data Protection Officer van 
de Stad Gent (privacy@stad.gent). U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  
Meer informatie over uw rechten en privacy vindt u op https://stad.gent, zoek naar “Met respect voor uw privacy”. 

straat en nummer/bus:  

postcode en gemeente:        

telefoon of gsm:        

e-mailadres :        

straat en nummer/bus:        

       Technische informatie  

Ondertekening  

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0
https://stad.gent/
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/vragen-suggesties-en-meldingen/gentinfo-contact-met-stad-gent
mailto:privacy@stad.gent
https://www.privacycommission.be/
https://stad.gent/
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De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte bekijkt en verwerkt uw 

aanvraag intern. U ontvangt een bericht indien er gegevens in uw aanvraag ontbreken. De termijn van 21 

dagen start bij de ontvangst van uw aanvraag.  

(einde formulier) 

 

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 


