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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 in het kader van een manifestatie, evenement, tentoonstelling, markt, beurs of optreden in 
Gent een vergunning aanvragen om een spandoek of aankondigingsbord te plaatsen op het 
Gentse grondgebied, dan kunt u dit doen met dit formulier. 

Let op: indien u een spandoek of aankondigingsbord langs een gewestweg wenst te plaatsen, 
heeft u een bijkomende vergunning nodig  bij het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-
Vlaanderen. 
 
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 wordt u schriftelijk 
op de hoogte gebracht van de beslissing. 

Verduidelijk de locatie en de periode waar en wanneer u de/het aankondigingsbord(en) of 
spandoek(en) wenst aan te brengen. 

 

Locatie Periode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Locatie en periode van het aankondigingsbord of spandoek 

Aanvraag tot vergunning voor het 
plaatsen van een tijdelijk 
aankondigingsbord 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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Verduidelijk het type van de/het bord(en) of spandoek(en) die u wenst aan te brengen 
(dubbelzijdig of niet) en noteer de afmetingen. 
 

Type bord Afmetingen ( l x b x h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voeg bij dit aanvraagformulier de volgende bijlagen bij: 

- Een afbeelding hoe het bord er uit zal zien (inclusief tekst, logo’s,…)  
- De juiste inplantingsplaatsen van de borden/wimpels 
- Hoe de borden/wimpels ingeplant worden of waaraan ze bevestigd zullen worden. 

Vul uw contactgegevens in 

 
 
 
 
 

       Technische informatie  

       Bijlagen  

 Contactgegevens van de aanvrager 

voornaam:        

achternaam:        

straat en nummer/bus:        

postcode en gemeente:        

telefoon of gsm:        

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

       /       /        
 

    

 
De persoonsgegevens die u ons geeft, komen in een bestand dat de Stad Gent beheert en verwerkt. Dat gebeurt in 
overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht 
om uw gegevens in te zien en om ze kosteloos te laten verbeteren of schrappen door te mailen naar 
gentinfo@stad.gent. We zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de stedelijke dienstverlening. 

 

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) 

 

 

 

 

Ondertekening  

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

mailto:gentinfo@stad.gent

