Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:

30 december 2013

Aanwezig:

Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne
Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx, schepenen;
Bernard Heens, Frans Ryde, Georges Declercq, Geert Vandewynckel, Frans Durnez,
Luc Caenepeel, Luc Snaet, Nicole Demuynck, Geert Debergh, Dirk Baekelandt, Bart
Vanacker, Carla Cardinael, gemeenteraadsleden;
Sigurd Verstraete, gemeentesecretaris.

Openbare Vergadering : 30. Reglement op het gebruik van het openbaar domein
De gemeenteraad,
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente Heuvelland;
Overwegende de noodzaak om het gebruik van verkeerssignalisatie op een eenduidige manier te
reglementeren;
Overwegende dat het de bedoeling is om laattijdige aanvragen, waarbij politiereglementen moeten
opgemaakt worden, te ontmoedigen zodat de uitvoering ervan tijdig kan worden ingepland;
Gehoord de opmerking van raadslid Geert Vandewynckel over de controle op het terrein van dergelijk
reglement;
Gehoord de opmerking van raadslid Bernard Heens betreffende kortstondige inname van openbaar
domein voor landbouwwerkzaamheden en het voorstel om in artikel 2 te verduidelijken dat
politiereglementen minimaal 15 kalenderdagen vooraf moeten aangevraagd worden en niet in
tegenspraak te zijn met artikel 9 3° lid;
Gaat over tot de stemming;
Brengen een ja-stem uit: Marc Lewyllie, Wieland De Meyer, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde
Stragier, Frans Ryde, Luc Caenepeel, Dirk Baekelandt, Bart Vanacker, Georges Declercq, Ward Dierickx,
Etienne Cloet, en Bert Doise;
Brengen een neen-stem uit: Geert Vandewynckel, Carla Cardinael, Geert Debergh, Frans Durnez, Nicole
Demuynck, Luc Snaet en Bernard Heens;
Besluit : - met 12 ja – bij 7 neen stemmen -
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Artikel 1.
Er wordt vanaf 1 januari 2014 een gemeentelijke retributie gevestigd op het privatief gebruik van het
openbaar domein voor het uitvoeren van bepaalde werken zoals het bouwen, verbouwen, slopen,
herstellen, herinrichten, schilderen, verhuizing, tuinaanleg, landbouwwerkzaamheden, …… .
Onder ingebruikname wordt ondermeer verstaan het plaatsen van materialen, stellingen, containers,
werfafsluitingen, werfketen, torenkranen, hoogtewerkers, bouwliften, bedrijfsvoertuigen, circus …… .
Tot het openbaar domein behoren wegen, voetpaden, parkeerruimten, groenzones, ….
Al deze opsommingen zijn niet limitatief.

Artikel 2.
Voor elke ingebruikname van het openbaar domein zoals omschreven in artikel 1, dient er minimium
5 werkdagen vooraf een schriftelijke toelating worden aangevraagd bij de gemeente Heuvelland volgens
de vastgestelde richtlijnen.
In geval van een politiereglement wordt aangevraagd wordt deze termijn 15 kalenderdagen.
De aanvraag of verlenging dient steeds voor de aanvang van de ingebruikname worden aangevraagd aan
de hand van een hiertoe door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld formulier.

Artikel 3.
Indien noodzakelijk behoudt de gemeente Heuvelland zich het recht voor een afzonderlijk
politiereglement uit te vaardigen.

Artikel 4.
Zijn vrijgesteld van retributie maar dienen een toelating aan te vragen voor elke ingebruikname zoals
omschreven in artikel 1 ;
- de ingebruikname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken in opdracht van de
gemeente Heuvelland of het OCMW Heuvelland.
- Andere bij de wet van retributie vrijgestelde publieke rechtspersonen.(aanleg van nutsleiding,
wegeniswerken door aannemers)
- Ceremonie- en familiewagens naar aanleiding van een huwelijk, begrafenis, jubileum.
- Ter bevordering van de plaatselijke handelaars, feestcomités, gesusidieerde Heuvellandse
verenigingen.

Artikel 5.
Het is niet toegelaten om de vastgestelde oppervlakte te overschrijden tenzij een nieuwe
wijzigingsaanvraag werd aangevraagd.

Artikel 6.
De aanvrager is ertoe gehouden de vergunning waarin de machtiging wordt verleend op een zichtbare
plaats aan te brengen zodat controle mogelijk is.

Artikel 7.
De forfaitaire retributie voor inname openbaar domein zoals omschreven in artikel 1 wordt vastgesteld
en verrekend volgens twee categorieën:
1. Tot en met 30 m²: 5 euro per kalenderdag met een minimium factuurbedrag van 10 €.
2. Meer dan 30 m²: 10 euro per kalenderdag.
Iedere begonnen kalenderdag wordt gerekend voor een volle dag
Het aantal m² waarvoor de retributie is verschuldigd, is het aantal vierkante meter vastgesteld tijdens
het plaatsbezoek of aangeduid op schets.
De basisduur voor de retributie is de duur zoals opgegeven in het aanvraagformulier.
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Artikel 8.
De retributie wordt door de aanvrager vereffend na toezending van de factuur door het
gemeentebestuur Heuvelland.

Artikel 9.
Indien wordt vastgesteld dat het openbaar domein wordt ingenomen zonder dit voorafgaandelijk aan te
vragen aan het gemeentebestuur of dat de opgegeven duur of oppervlakte overschrijdt, dan wordt deze
persoon een administratieve geldboete opgelegd van 100 € bovenop de retributie zoals bepaald in
artikel 6.
Bij een laattijdige aanvraag wordt de aanvrager een administratieve geldboete opgelegd van 50 €
bovenop de retributie zoals bepaald in artikel 6.
Bij laattijdige aanvragen tot gebruik van het openbaar domein ,waarbij een politiereglement moet
worden opgemaakt, wordt er een retributie opgelegd van 100 € indien de aanvraag gebeurt binnen een
tijdspanne van 15 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement.

Artikel 10.
De nodige beveiligingsmaatreglen dienen genomen tegen beschadiging/bevuiling van het openbaar
domein door het plaatsen van panelen onder containers, het aanbrengen van een zeil rond een stelling
bij gevelwerken, het plaatsen van plastiekfolie op de grond bij schilderwerken, op openbaar groen ….
Bij vaststelling door de vergunninghouder van schade aan het openbaar domein, voor de aanvang der
werken dient dit gestaafd met een plaatsbeschrijving en foto’s die bezorgd worden aan het
gemeentebestuur.
De vergunninghouder is aansprakelijk voor schade aan het openbaar domein die het gevolg is van deze
inname.

Artikel 11.
De toelating wordt enkel verleend per gedoogzaamheid en kan, op eerste verzoek ten allen tijde worden
ingetrokken omwille van redenen van algemeen belang (bv. door manifistaties, werken aan openbaar
domein, …) of wegens niet naleving van de toelatingsvoorwaarden.
De vergunninghouder kan in deze gevallen geen schadevergoeding eisen vanwege de gemeente
Heuvelland.

Artikel 12.
Het privatief gebruik van het openbaar domein gebeurt op eigen risco en onder volledige
verantwoordelijkheid van de vergunninghouder en mits naleving van de bepalingen van de afgeleverde
vergunning.

Artikel 13.
Het gemeentebestuur van Heuvelland kan steeds aanvullende voorwaarden opleggen ten behoeve van de
openbare veiligheid.

Artikel 14.
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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Namens de gemeenteraad

w.g. Bert Doise
Voorzitter

w.g. Sigurd Verstraete
Secretaris

Voor eensluidend afschrift

Marc Lewyllie
Burgemeester

Sigurd Verstraete
Gemeentesecretaris
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