Dienst Mobiliteit

Afdeling Grondgebiedszaken
Malderendorp 14
1840 Londerzeel (Malderen)
052 39 92 69
mobiliteit@londerzeel.be
meer contactgegevens

Evenementenloket

Voormalig OCMW-gebouw
Mechelsestraat 55
1840 Londerzeel
052 31 94 63
evenementen@londerzeel.be
meer contactgegevens

Nieuws – Blijf op de hoogte
Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Nieuwe regels voor gebruik
openbaar domein
Wijzigingen na 1 september
Niemand mag de openbare weg of het openbaar domein voor privéredenen in gebruik

nemen zonder een voorafgaande schriftelijke toelating van de Gemeente Londerzeel.
Na zondag 1 september 2019 gelden nieuwe regels voor het gebruik van het
openbaar domein voor:
het plaatsen en ontlenen van parkeerverbodsborden
(ver)bouwwerken of voor het plaatsen van een container, kraan,...
het plaatsen van signalisatie naar aanleiding van evenementen, activiteiten…

Parkeerverbod
Wil je een parkeerverbod aanvragen en verkeersborden 'verboden te parkeren'
plaatsen? Doe je aanvraag minstens 7 kalenderdagen vóór de start van de
werken, het evenement…
Het gebruik van de verkeersborden ‘verboden te parkeren’ van de Gemeente
Londerzeel is beperkt tot 7 kalenderdagen
De verkeersborden worden voortaan door de gemeentelijke diensten geplaatst
en opgehaald. Je betaalt 25 euro voor het plaatsen en ophalen en je betaalt 3
euro per dag voor 2 parkeerverbodsborden.

Plaatsen van container
Wil je op het openbaar domein een container plaatsen? Doe je aanvraag
minstens 7 kalenderdagen vooraf aan.
Je betaalt 10 euro per dag.

Plaatsen van kraan, stelling, bouwmateriaal,
werfkeet, puinzakken…
Wil je op de openbare weg een (toren)kraan, werfkeet, bouwmaterialen,
puinzakken, stelling... plaatsen? Vraag je toelating minstens 28
kalenderdagen vooraf aan. Deze lange aanvraagtermijn is het gevolg van
nieuwe Vlaamse wetgeving.
Per dag betaal je 0,50 euro per ingenomen vierkante meter. Je betaalt
minimum 25 euro voor de hele periode. Moet er een straat worden afgesloten?
Dan betaal je 50 euro extra.

Signalisatie voor een evenement, activiteit of
manifestatie
Organiseer je een fuif, een concert, een rommelmarkt, een sporttornooi, een
manifestatie…? Dan moet je dit 3 maanden vooraf aanvragen via het
Evenementenloket.
De signalisatie wordt door de gemeentelijke diensten geplaatst en opgehaald. Je
betaalt 25 euro voor het plaatsen en ophalen.
Afhankelijk van de hoeveelheid signalisatie kan dit forfait vermeerderd worden met 50
of 100 euro.

Vrijstellingen
Londerzeelse verenigingen, sociale woonorganisaties, nutsbedrijven, buurtfeesten,

scholen en evenementen ten voordele van een goed doel hoeven geen vergoeding te
betalen, maar moeten wel tijdig een toelating aanvragen.

Praktisch
Een aanvraag indienen voor een parkeerverbod, het plaatsen van een container,
kraan, stelling, bouwmateriaal, signalisatie… doe je via het e-loketformulier: inname
openbaar domein of bij de dienst Mobiliteit.
Een aanvraag indienen bij het Evenementenloket doe je bij voorkeur via het eloketformulier: activiteiten, evenementen of manifestaties: toelating aanvragen.
Na afloop ontvang je een factuur van de afdeling Financiën.

