
 
AANVRAAGFORMULIER VOOR DE TIJDELIJKE BEZETTING VAN 

DE OPENBARE WEG TER GELEGENHEID VAN WERKEN 

Voor alle informatie (prijs, termijn, forfaits,) nodigen wij u uit om kennis te nemen van de reglementen op onze gemeentelijke website, zie hieronder de link : 
https://www.uccle.be/nl/mensen/mobiliteit-en-parking/parkeren/een-tijdelijke-parkeerplaats-aanvragen/werken-een-tijdelijke  
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Aanvragen van parkeerverbodsborden E1 moeten ingediend worden bij het 
gemeentebestuur van Ukkel, Dienst Reservering van parkeerplaatsen, Stallestraat 
77, 3e verdieping, 1180 Brussel. 
 

Tel: 02/605.16.50 
 

Per E-mail:  reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels 
 

Bij persoonlijke afgifte enkel op afspraak: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 
12h30. 
 

Hetzelfde geldt voor aanvullingen, verlengingen en wijzigingen. 
 

De reservatie van een parkeerplaats geldt uitsluitend voor het parkeren van 
voertuigen (auto’s, bestelwagens, aanhangwagens) in de betroffen zone. 
 

Elk voorwerp dat op de openbare weg wordt achtergelaten, vereist een 
toelating: 
 

Afvalcontainers, bureaucontainers, heftoestellen, werkkorven, kraanwagens, 
torenkranen, opslagzones, stellingen, materiaal, toiletten en werfwagens, 
afsluitingen. 
 

Verschillende mogelijkheden van de lengte van het Parkeerverbod: 
A) 10m – B) tot 25m – C) Van 25m tot 50m – H) Straat afsluiten – I) Huur 
dranghekken 
 

Datum van indiening van de aanvraag: …………………………...  (dd/mm/jjjj) 
 

I. Aanvrager 
 

  Particulier:  Naam:…………………………………………………..…….…. 
 

VERPLICHT - Nationaal Registratienummer:………………………….……. 
 

Of 
  Firma: ……………………………………………………………………..… 

 

VERPLICHT - Ondernemingsnummer: …………………………………..… 
 

 

 
 
Adres: ……………………………………………………………………… 
Stad: ……………………….…. Post code:………………………….…….. 
 

Tel ou GSM ::………………………E-mail:………………….…………… 
 

Tijdelijke bezetting van de openbare weg ter gelegenheid van werken 
 

III. Werfgegevens 
 

Straat + nr.: ………………………………………………………………. 
 

Aard van de werken: ……………………………………………………... 
 

III. Aard van de bezetting 
 

 Opslagzone: Grondoppervlakte: …….. (m) X …...… (m)= …….…m² 
Van…………………….…..tot…………………… 
 

 Lengte van de stelling: Lengte……(m), breedte: …....(m) 
Van………………………...tot………………………… 
 

 Lift van ≤ 7,5T: ( ….. aantal) – van………………...tot……………………. 
 

 Kraan/Heftoestel van > 7,5 T: ( ….. aantal) – van..………….tot………...…… 
 

 Mobile werftoilet: ( ….. aantal) – van………………...tot…………………… 
 

 Bureau container: ( …. aantal) – van………………..tot………………….…. 
 

 Werfcontainer: ( …. aantal) – van……………….….tot………………….…. 
 

 Afsluiten van de straat – van…………………..……tot…………………..… 
 

 Huur van dranghekken: (……aantal) – van.……………...tot………………. 
 

Ingenomen zone:   Parkeerzone op de openbare weg met E1 borden 
Lengte parkeerverbod :….……meters 
Datum: van……..…tot en met…..…….. 
Uur: van……….u, tot en met……....…u 

 
 

Oplossing in geval van hinder voor voetgangersdoorgang: 


