RETRIBUTIEREGLEMENT

Retributie voor het optrekken en zakken
van boordstenen
Artikel 1

Er wordt een retributie geheven ten laste van diegenen die op eigen verzoek een vrij
gebruik wensen te maken van de gemeentelijke diensten voor het laten zakken en
het optrekken der boordstenen.

Artikel 2

De aanleg of heraanleg van een voetpad voor een oprit dient te worden uitgevoerd
met grijze klinkers in formaat 22/11/8 of 22/22/8.

Artikel 3

Indien het bestaande voetpad voor een oprit werd uitgevoerd in betontegels
bedraagt de kostprijs voor heraanleg / aanpassing van het voetpad in grijze klinkers
in formaat 22/11/8 of 22/22/8 door de gemeentediensten 75 euro per m² voetpad
en 55 euro per strekkende meter boordsteen.

Artikel 4

Indien het bestaande voetpad voor een oprit werd uitgevoerd in klinkers bedraagt
de kostprijs voor heraanleg /aanpassing van het voetpad 60 euro per m² voetpad
met herbruik van de bestaande klinkers en 55 euro per strekkende meter
boordsteen.

Artikel 5

De kostprijs voor aanpassing van de boordstenen bij een onverharde berm voor een
oprit bedraagt 55 euro per strekkende meter waarbij de verharding dient aangelegd
te worden door de eigenaar / aanvrager.

Artikel 6

De betaling van de retributie dient te geschieden in handen van de financieel
beheerder of via overschrijving, na ontvangst van de factuur.

Artikel 7

Bij een gebrek aan betaling zal de inningsprocedure worden toegepast zoals
beschreven in het retributiereglement inzake invorderingen van niet-fiscale
ontvangsten.

Artikel 8

Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 betreffende het
retributiereglement inzake optrekken en zakken van boordstenen wordt opgeheven
per 1 juli 2016 en wordt vervangen door dit besluit.
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Artikel 9

Deze beslissing treedt in werking na goedkeuring de vijfde da na afkondiging.

Artikel 10

Dit besluit toe te voegen aan de besluitenlijst en door te sturen aan de
toezichthoudende overheid via het ‘Digitaal loket toezicht’ .

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 23 juni 2016.
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