
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Manifestaties op gewestwegen 

Dienstorder MOW/AWV/2021/2   1/02/2021 



 

 2 

 

 

 

 

 

COLOFON 

Voorgesteld door: commissie vergunningen   

Informatiefolder: beheer en onderhoud   

Doelgroep: Directeurs beheer en onderhoud, Districtschefs, 

Teamverantwoordelijken Patrimonium en Grondbeheer, 

Teamverantwoordelijken Verkeer en Signalisatie, 

Wegentoezichters 

  

Verspreiding: extern   

    

Verwijst naar 

dienstorder: 

Het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 29/03/2002 

betreffende het toekennen van vergunningen, het 

vaststellen en innen van retributies voor het privatieve 

gebruik van het openbaar domein 

  

    

Geldig vanaf: 1 februari 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inleiding: 

 

De druk om op gewestwegen allerhande manifestaties te organiseren is soms vrij groot en ligt vaak - 

lokaal - politiek gevoelig. De tolerantie om gewestwegen exclusief in functie te stellen voor een 

manifestatie, kan evenwel niet betekenen dat het belang van de weggebruiker geschaad mag 

worden. In tegenstelling tot werkzaamheden aan gewestwegen, waar tal van minderhinder-

maatregelen werden uitgewerkt, werd het exclusief gebruik van gewestwegen (en de hinder die 

hiervan uitgaat) nooit aan richtlijnen onderworpen. Het is evident dat ook in het kader van het 

beheer van gewestwegen de doelstellingen van AWV inzake vlotte bereikbaarheid en optimale 

verkeersveiligheid nagestreefd worden. Onderliggend dienstorder streeft - naast het belang van een 

vlotte doorstroming - ook naar een uniforme behandeling binnen de verschillende districten. De taak 

van AWV bestaat erin om te oordelen of een bepaalde aanvraag voldoet aan onderstaande 

voorwaarden. Bij de behandeling van de aanvraag dient ook nagegaan te worden of eigen werken al 

dan niet conflicteren met een manifestatie. 

 

  

 

TOEPASSINGSGEBIED 

 

Manifestaties die een impact hebben op de doorstroming (bvb. kermissen, markten, 

jaarmarkten, stoeten, parades, doorritten met lage snelheid (tractorritten, militaire colonnes), 

vinkenzettingen, ...) en die een socio-culturele insteek hebben. Louter commerciële activiteiten  

worden niet toegestaan. 

 

 

 

BASISPRINCIPE 

 

Het verdient aanbeveling de manifestatie niet toe te staan op gewestwegen tenzij in de 

onmiddellijke buurt van het parcours geen gepaste gemeenteweg kan worden gevonden.   

 

Indien er geen alternatieve gemeentewegen mogelijk zijn, dient dit gemotiveerd te worden en  

kan in sommige bepaalde gevallen, zoals hieronder toegelicht, toch een vergunning verleend 

worden overeenkomstig het Retributiebesluit van 29 maart 2002. 

 

 

De mogelijkheid om in  deze gevallen een vergunning te verlenen, hangt af van de categorie 

van gewestweg.  

 

Het gemotiveerd afwijken van onderstaande voorwaarden is mogelijk mits goedkeuring door 

het afdelingshoofd. Het kortstondig volledig afsluiten van een gewestweg voor het verkeer 

onder politiebegeleiding, kan in specifieke gevallen de voorkeur hebben op het instellen van 

een omleiding voor een langere periode. Ook deze situaties vereisen de goedkeuring van het 

afdelingshoofd.  

 

 

 

 

Wegen die geen bezetting toelaten: 

- autosnelwegen 



 

- primaire wegen 

(bij toepassing nieuwe categorisering: Europese en Vlaamse hoofdwegen en 

Regionale wegen) 

 

Wegen met de mogelijkheid tot zeer beperkte bezetting: 

- secundaire wegen 

(bij toepassing nieuwe categorisering: Interlokale wegen) 

 

Wegen die een iets ruimere bezetting toelaten: 

- lokale wegen 

(bij toepassing nieuw categorisering: Lokale ontsluitingswegen) 

 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN van toepassing op  

 

1. Wegen met mogelijkheid tot zeer beperkte bezetting: 

- niet gelegen op het kernnet van het ‘Netwerk Openbaar Vervoer’ 

- omleidingsfactor voor bovenlokaal verkeer mag maximaal 1,5 keer de afstand het 

normale traject bedragen 

- maximaal 1 keer dezelfde manifestatie (1 jaarmarkt, 1 carnavalstoet, 1 kermis, …) per 

gewestweg en per deelgemeente per jaar  

- afsluiten van een weg in de omgeving van een op- of afrit is af te raden, een 

manifestatie mag geen fileterugslag veroorzaken op de snelweg (of andere hogere 

categorie van wegenis) 

- op weekdagen buiten de spits 

- niet tussen 7 en 9 of tussen 15 en 18u 

- op zaterdagen 

- maximumduur van de bezetting 6 uur aaneensluitend 

- op zondagen en wettelijke feestdagen 

- maximumduur van de bezetting 12 uur aaneensluitend 

 

2. Wegen met mogelijkheid tot iets ruimere  bezetting: 

- omleidingsfactor voor bovenlokaal verkeer mag maximaal 2,5 keer de afstand van 

het normale traject bedragen 

- maximumduur van de bezetting 18 uur aaneensluitend 

- afsluiten van een weg in de omgeving van een op- of afrit is af te raden, een 

manifestatie mag geen fileterugslag veroorzaken op de snelweg (of andere hogere 

categorie van wegenis) 

 

 

 

 

 

MINIMAAL AAN TE LEVEREN GEGEVENS (door de aanvrager) 

 

1. Duidelijke omschrijving van de activiteit  

2. Contactpersoon (naam, adres, GSM en mailadres)  



3. Datum van de inname 

4. Starttijd van de opbouw 

5. Starttijd van de manifestatie 

6. Eindtijd van de inname van de openbare weg 

7. Eindtijd van de inname van het openbaar domein 

8. Inplantingsschets van de inname en de omgeving 

9. Omleidingsweg uitgeschreven en op kaart 

10. Verwacht aantal bezoekers / deelnemers 

11. Aanduiding bewegwijzering of spandoeken buiten de ingenomen gewestweg (aangeduid op 

plan) 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

 

 

- In functie van de verkeersveiligheid en doorstroming kan de wegbeheerder steeds 

bijkomende eisen opleggen die op eerste verzoek van de districtschef dienen toegepast te 

worden. De wegbeheerder heeft steeds toegang tot alle delen van het gewestdomein. 

 

 

 

 Voorbereiding 

 

- De organisator moet aan het gemeentebestuur vragen om de manifestatie te vermelden in 

het GIPOD. Omleidingen ingevolge vermelde manifestatie dienen rekening te houden met 

andere innames, werven, omleidingen, routes uitzonderlijk transport,... 

- Naast de doorstroming, zijn ook het parkeerbeleid, de bereikbaarheid voor de zachte 

weggebruiker en de ontsluiting van het openbaar vervoer belangrijke aandachtspunten. I.f.v. 

het streven naar een efficiënt openbaar vervoer, is het ‘Kernnet’ van het ‘Netwerk Openbaar 

Vervoer’ hierbij bepalend. 

- De vergunninghouder dient voor de inname van de openbare weg te beschikken over een 

door de lokale politie goedgekeurd signalisatieplan; de bepalingen m.b.t. de omleiding 

worden hierin opgenomen.  De vergunninghouder dient de beveiliging van de kruispunten 

steeds vooraf met de politie af te stemmen. 

- De vergunninghouder dient - indien van toepassing - te beschikken over een akkoord van de 

vervoersmaatschappij. 

- De vergunninghouder dient in samenspraak met de gemeente werk te maken van een 

gepaste uitgebreide communicatie (borden, bewonersbrieven, …) om weggebruikers, 

omwonenden en bedrijven te verwittigen. 

 

 Tijdens manifestatie 

 

- Het uitvoeren van deze omleiding en alle andere verkeersmaatregelen i.f.v. een optimale 

bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid dienen door de vergunninghouder - in 

nauw overleg met de politie - behartigd te worden.  

- Strepen, lijnen en richtpijlen door middel van verf of witsel mogen niet aangebracht worden 

langs en op de weg en zijn wegaanhorigheden.  

- Een doorgang van minstens 3 meter moet onmiddellijk kunnen vrijgemaakt worden op het 

afgesloten stuk gewestweg om - in geval van noodsituaties de prioritaire voertuigen een 

vlotte doorgang te verlenen. 

 

Na manifestatie 

 



 

- Bij openstelling na de manifestatie moeten de volledige weg en het volledige fietspad vrij 

zijn. Het voetpad moet minstens over een breedte van 1,50 m vrij zijn. Alle signalisatie, afval 

en andere materialen gebruikt bij de manifestatie dienen binnen de 12 uur na de 

manifestatie te zijn verwijderd van het openbaar domein. Het openbaar domein moet binnen 

de 12 uur na de manifestatie te zijn hersteld. 

- Indien er schade aan het openbaar gewestdomein (weg- en aanhorigheden) wordt 

vastgesteld, rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door de manifestatie, moet deze 

hersteld worden tot volledige voldoening van AWV. Indien de vergunninghouder hiermee in 

gebreke blijft, zal de schade hersteld worden op zijn rekening. Bij afwezigheid van een 

plaatsbeschrijving, gaat AWV er vanuit dat het gewestdomein in goede staat is. 

- Indien de vergunninghouder zich niet aan de voorwaarden uit de vergunning of de 

signalisatievergunning houdt, behoudt AWV zich het recht om in de toekomst geen 

vergunningen meer te verlenen. Dit staat los van de actiemogelijkheden die AWV heeft bij 

het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden. 

- Alle tijdelijke aanduidingen op de gewestweg en zijn aanhorigheden dienen verwijderd te zijn 

na de manifestatie.  

 

 

 

 

 

ir. Tom Roelants 

administrateur-generaal
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