Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van maandag 24 juni 2019

BESLOTEN ZITTING
1.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR INNAME OPENBAAR DOMEIN TER HOOGTE
VAN DE TAAIENBERG
De provincie Oost-Vlaanderen vraagt om een signalisatievergunning af te leveren voor inname openbaar
domein ter hoogte van de Taaienberg.
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam: Stijn Vinck (toerisme Oost-Vlaanderen)
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Wegens de geringe impact van de inname is een signalisatieplan niet nodig.
Artikel 2
Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht;
Al de verkeersborden moeten van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen verlichting
zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht, de datum en het
uur waarop deze signalisatie wordt verwijderd, evenals de datum en het uur waarop aan deze
signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden telkens door de houder van deze toelating via de
snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester of zijn gemachtigde. Iedere opstelling,
verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de Burgemeester of zijn
gemachtigde;
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.
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