Politiereglement met betrekking
tot het overwelven van
baangrachten langs buurt- of
gemeentewegen
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 17
november 2014
DEFINITIES
•
•
•
•
•

Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van
dooiwater.
Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of
zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater;
Gewone oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren met uitzondering van de
kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot
de openbare riolering;
Openbare riolering: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels
bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater;
Gemeentelijke baangracht: een gracht die parallel loopt met een gemeenteweg en
behoort tot de openbare riolering en heeft als prioriteit het opvangen en afvoeren van
hemelwater van de weg en van aanpalende percelen. De openluchtgreppel is
eveneens bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater en behoort
niet tot de gewone oppervlaktewateren;

VOORSCHRIFTEN:
Artikel 1:
Het is verboden gemeentelijke baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen, of te
beschoeien met materialen die de infiltratie van water naar de bodem kunnen tegenwerken.
Het overwelven of inbuizen van baangrachten gelegen langs buurt- of gemeentewegen
wordt beleidsmatig niet toegelaten.
Artikel 2:
Niemand mag zonder voorafgaandelijke machtiging van het College van Burgemeester en
Schepenen gemeentelijke baangrachten overwelven of inbuizen. De machtiging kan enkel
verleend worden met als doel toegang te verlenen tot een perceel.
Om strikt technische redenen kan een afwijking bekomen worden. Een afwijking met
betrekking tot het overwelven of inbuizen van baangrachten kan slechts toegestaan worden
mits een voorafgaande en schriftelijke machtiging van het College van Burgemeester en
Schepenen.
Artikel 3:
De werken worden uitgevoerd in overeenstemming met volgende richtlijnen:
a) De overwelving heeft een maximale breedte van 5 meter. Mits grondige motivatie
vanwege de aanvrager kan het college van Burgemeester en Schepenen een
afwijking op deze maximale breedte toestaan.

b) Het overwelvingselement heeft een minimale diameter van 400 mm. Indien het
College van Burgemeester en Schepenen omwille van verantwoorde technische
redenen een andere diameter noodzakelijk acht, kan een andere specifieke diameter
opgelegd worden.
c) Door het College van Burgemeester en Schepenen kunnen bijkomende voorwaarden
worden opgelegd, o.a. met betrekking tot de te gebruiken materialen, het aanvullen
van het duikerslichaam, het voorzien van kopmuren, het voorzien van
inspectieschouwen, enz…
d) De gemachtigde of zijn rechtsverkrijger is te allen tijde verantwoordelijk voor de
goede staat en werking van de overwelving of beschoeiing . Hij is verplicht de
overwelving te ruimen en vrij te houden van alle obstakels die een goede afwatering
verhinderen. De gemachtigde of zijn rechtsverkrijger mag, door het aanbrengen van
de overwelving of beschoeiing nooit de goede afwatering van derden in het gedrang
brengen of wijzigingen. Hij is eveneens verplicht in geval er geen verharding wordt
voorzien over de overwelving, de wegberm in een goede staat te onderhouden,
zodat steeds een gelijkaardig dwarsprofiel van de weg en berm wordt aangehouden.
De gemachtigde of zijn rechtsverkrijger van de beschoeiing is verantwoordelijk voor
het onderhoud van de beschoeide gracht.
e) Het is verboden afvalwater- of hemelwaterleidingen aan te sluiten op de overwelving.
Artikel 4:
De machtiging met betrekking tot het overwelven, inbuizen of beschoeien van baangrachten
is ten voorlopige titel. Wanneer het openbare nut dit vergt of de werken in enig opzicht
nadelig zijn, kan het College van Burgemeester en Schepenen steeds de uitvoering
wijzigingen of het herstel in de oorspronkelijke staat bevelen. Het schepencollege stelt een
redelijke termijn vast binnen welke de aanpassing, afbraak of uitbraak moet voltooid zijn.
Indien de aanpassings-, afbraak- of uitbraakwerken niet binnen de gestelde termijn
zijn uitgevoerd, zal het college zelf de noodzakelijke werken uitvoeren op kosten van
de gemachtigde.
De kosten en uitgaven worden bij de gemachtigde ingevorderd na voorlegging van
een eenvoudige kostenstaat van aannemers of werklieden, met toepassing van het
retributiereglement, al dan niet gestaafd door kwitanties of rekeningen.
Het college van burgemeester en schepenen is steeds gemachtigd ambtshalve
maatregelen te treffen met het oog op het aanpassen, af- of uitbreken van de
overwelving of beschoeiing.
Artikel 5

Artikel 5.1
Wanneer werken, bedoeld in artikel 1 en 2 van dit reglement, zonder machtiging worden
uitgevoerd, kan de Burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke afbraak en herstel in
oorspronkelijke staat bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de overtreder
overgemaakt.
De overtreder beschikt vervolgens over een termijn van maximum 1 week, te rekenen vanaf
de ontvangst van het bevel van de Burgemeester. Indien de overtreder weigert de werken
af te breken en het herstel in oorspronkelijke staat binnen de door de Burgemeester
vastgestelde termijn uit te voeren, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten
van de overtreder de werken af te breken en het herstel in oorspronkelijke staat uit te
voeren of uit te laten voeren.

Artikel 5.2.
Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de Burgemeester aan de eigenaar van
het perceel waarop de werken, zoals bedoeld in dit reglement, zonder machtiging uitgevoerd

zijn, de onmiddellijke afbraak en het herstel in oorspronkelijke staat bevelen. Dit bevel wordt
per aangetekend schrijven aan de eigenaar overgemaakt.
De overtreder beschikt vervolgens over een termijn van maximum 1 week, te rekenen vanaf
de ontvangst van het bevel van de Burgemeester. Indien de eigenaar weigert de werken af
te breken en het herstel in oorspronkelijke staat binnen de door de Burgemeester
vastgestelde termijn uit te voeren, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten
van de overtreder de werken af te breken en het herstel in oorspronkelijke staat uit te
voeren of uit te laten voeren.

Artikel 5.3.
Indien alsnog een overtreder wordt vastgesteld, kan de in artikel 5.2. bedoelde
eigenaar de kosten voor de afbraak van de werken en herstel in oorspronkelijke staat
verhalen op de overtreder.
Artikel 6
Het bekomen van een machtiging ontslaat de aanvrager niet van de verplichting alle
andere noodzakelijke vergunningen en machtigingen te bekomen.
Artikel 7
Voor zover hiervoor door andere wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen
geen bijzondere straffen zijn uitgevaardigd, worden de inbreuken op de bepalingen van deze
verordening bestraft met politiestraffen.
Artikel 8
Een afschrift van deze verordening zal ter goedkeuring naar de hogere overheid gezonden
worden.

