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Inname openbaar domein 
Handleiding aanvraagformulier 

Inname openbaar domein 

Heb je werken gepland waarbij je tijdelijk het openbaar domein moet innemen? Bv. 
een verhuis, verbouwingswerken, parkeren werfvoertuig, plaatsen stelling op het 

voetpad, sleufwerken, …? Dan heb je een signalisatievergunning van de gemeente 
nodig. 

Die kun je makkelijk online aanvragen via www.zandhoven.be (zoek op ‘inname 

openbaar domein’) of gebruik de rechtstreekse link www.eagle.vlaanderen.  

Hoe werkt het e-loket? 

1. Algemeen 

Selecteer het type inname 

Kies uit een van de opgegeven types.  

Beschrijving van de werken/inname 

Beschrijf kort (max. 400 karakters) wat gaat gebeuren. Bv. 

• Container op parkeervak + gedeelte van de weg 

• Verhuis (vrachtwagen + verhuislift) 
• Afbraak torenkraan, er zal een telescopische kraan in het midden van de 

weg staan 

• Plaatsing stelling + 2 werfvoertuigen 

GIPOD werkopdracht 

Niet van toepassing bij een reguliere aanvraag. Enkel aanvinken als de aanvraag 

kadert in een inname met professionele doeleinden. 

Bijlage 

Heb je extra informatie over de inname, dan kun je die hier uploaden als .jpg, 

.png of .pdf tot maximaal 5Mb. 

2. Periode 

Selecteer eerst de startdatum en dan pas de einddatum.  

Het start- en einduur worden automatisch ingevuld. Je kunt ze ook handmatig 
aanpassen door erop te klikken en het juiste tijdstip in te geven. 

3. Locatie 

Adres 

Kies de straat uit de lijst van straatnamen. Zodra je begint te typen, verschijnt 
er een lijst met overeenkomstige straten waaruit je kunt kiezen.  

Kies het huisnummer uit de lijst van beschikbare huisnummers. Zodra je begint 
te typen, verschijnt er een lijst met overeenkomstige huisnummers waaruit je 
kunt kiezen. 

Teken de inname 

Je krijgt een kaart te zien op basis van de periode en het adres van de inname. 
De kaart is ingezoomd in de buurt van het opgegeven adres en toont alle 
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geplande innames tijdens de geselecteerde periode. Deze al aangevraagde 

innames kunnen een conflict veroorzaken met je eigen aanvraag en zijn soms 
een reden om je aanvraag te weigeren. Hou er dus best zelf al rekening mee.  

Je kunt de zone die je gaat innemen intekenen op verschillende manieren: 

• Teken een lijn met buffer: dubbelklik om het begin van de lijn/buffer op 
het plan te bepalen en dubbelklik om het einde van de lijn/buffer op het 
plan te bepalen. 

• Teken een zone: een zone is een polygoon met vrije vorm en afmetingen. 
De polygoon wordt gesloten met een dubbelklik of door te klikken op het 
startpunt. 

• Plaats een zone: de zone is in dit geval een rechthoek met opgegeven 
afmetingen. 

• Import GPX: voeg een gpx-bestand toe om de zone in te tekenen met rond 
de route een buffer met opgegeven grootte (handig voor bv. 
wielerwedstrijden). 

• Verwijder: klik ingetekende zones aan om ze te verwijderen (per zone of 
alle zones). 

Details over de hinder 

Hier noteer je meer info over de hinder die de inname zal veroorzaken op het 
voetpad/berm, fietspad, parkeerstrook en rijbaan. In het vak ‘beschrijving’ kun 
je nog een korte verduidelijkende beschrijving meegeven van de hinder (max. 

400 karakters). 

Let op: je moet minstens 1 vorm van hinder (voetpad/berm, fietspad, 
parkeerstrook, rijbaan) aangeven om verder te kunnen met de aanvraag. 

4. Contact 

Vul je contactgegevens in. Je kunt een aanvraag doen als particulier, bedrijf, 
vereniging of gemeentelijke dienst. 

Ben je aangemeld met een Eagle-account (gratis aan te maken via 
www.eagle.vlaanderen), dan worden de contactgegevens automatisch ingevuld. 

Je kunt hier ook de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de signalisatie, 

de opdrachtgever en de verantwoordelijke aannemer vermelden als die anders zijn 
dan die van de aanvrager.  

5. Bevestiging 

Je aanvraag is nu klaar om te verzenden. Je moet enkel nog akkoord gaan met de 
algemene voorwaarden van de gemeente en de privacyvoorwaarden van Eagle. 
Daarna kun je de aanvraag verzenden en krijg je een bevestigingsmail met daarin 

een overzicht van je aanvraag. 


