Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:
Aanwezig:

Afwezig:

16 december 2019
Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Dirk Baekelandt,
Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde Stragier, voorzitter bijzonder comité
voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker,
Carla Cardinael, Ward Dierickx, Lieve D’Haene, Eddy Gryson, Bieke Dewaele, Jolien
Deklerck, Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne, raadsleden; Jef
Huyghe, algemeen directeur.
Marc Lewyllie, burgemeester; Ivo Fonteyne, raadslid.

Openbare zitting. 12. Afdeling Ruimte – Goedkeuring retributiereglement voor aanpassingen op
openbaar domein
De gemeenteraad
Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 40;
Overwegende dat het wenselijk is om aanpassingen aan het openbaar domein op vraag van de
aangelanden aan een retributie te onderwerpen, mede gelet op de financiële toestand van de gemeente
Heuvelland;
Overwegende dat in het kader van het beoogde uniforme straatbeeld het aangewezen is om
aanpassingen aan het openbaar domein steeds te laten uitvoeren door gemeentelijke diensten of door
een aannemer aangesteld door de gemeente Heuvelland;
Gelet op de huidige werkwijze voor aanpassingen aan openbaar domein, die ook gecommuniceerd wordt
via de begeleidende brief bij aflevering van omgevingsvergunningen;
Besluit: - met algemene stemmen Art. 1
Het reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025.
Art. 2
Alle aanpassings- en herstellingswerken op openbaar domein door particulieren zijn verboden. Dergelijke
werken kunnen worden uitgevoerd door of in opdracht van het gemeentebestuur en zijn onderhevig aan
de retributie met uitzondering voor toepassingen zoals opgenomen in artikel 5 en 6.
Art.3
Om uniformiteit na te streven wordt steeds met reeds in het straatbeeld aanwezige materialen gewerkt.
Het te gebruiken materiaal wordt steeds bepaald door het gemeentebestuur.
Art. 4
De kostprijs wordt forfaitair berekend aan 15 € /m² voor opbraak, 35 €/m² voor heraanleg en 25 € /lm
voor boordstenen.
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Art. 5
De aanleg van een eerste oprit op openbaar domein met een maximumbreedte van 3 meter is niet aan
de retributie onderworpen. Overbreedtes boven de 3m worden wel onderworpen aan de retributie.
Art. 6
Deze reglementering is niet van toepassing voor de aanleg van opritten in een vergunde verkaveling. Het
aanleggen van voetpaden, groenstroken en opritten wordt als last opgelegd aan de verkavelaar. Ook hier
mag de particulier zijn oprit op het openbaar domein niet zelf aanleggen.
Art.7
De retributie dient betaald te worden door de aanvrager van de werken na toekenning van de
omgevingsvergunning of op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen, indien de werken
niet vergunningsplichtig zijn. De aanvrager ontvangt hiervoor een factuur.
Een afschrift van het betalingsbewijs wordt voorgelegd aan de Dienst Openbare Werken, waarna de
gemeentelijke technische dienst of de aannemer aangesteld door de gemeente Heuvelland tot uitvoering
van de vergunde werken overgaat.
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