
 

 

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN

VAN DE GEMEENTERAAD

 

Vergadering van 27 maart 2017

 

Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ; 
R. Francken, H. De Schepper, 
Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, 
De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, raadsleden ; 
V. Gabriels, secretaris. 
 
Verontschuldigd: J. Breugelmans,
 

Onderwerp: Punt 3: Goedkeuring van het
openbaar domein. 
 

 
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting
 
Gelet op het artikel 170 §4 van de Grondwet ; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van de provincie
 
Gelet op de overlast voor de gebruikers van het openbaar domein 
ontstaat door de innames van 
door gebruik; dat deze inname van het openbaar domein 
plaatsen van bouwkranen en 
voet- en fietspaden; dat het hier ook gaat over het 
parkeerplaatsen- en stroken; 
 
Overwegende dat wordt voorgesteld 
het leveren van (bouw)materialen
feit dat een langdurige bezetting van het openbaar domein het genot van dit
domein voor de gebruiker beperkt en dat er momenteel geen enkele stimulans bestaat om er 
voor te zorgen dat het gebruik van het openbaar domein zo veel mogelijk wordt beperkt in 
tijd; dat het bestuur er voor kiest om voor dit gebruik een financië
vragen en er op die manier wordt getracht om het gebruik van het openbaar domein te 
beperken en lange bezettingen er van te ontmoedigen;
 
Gelet op de bespreking van d
zitting van 23 maart 2017; 
 
Gehoord de voorzitter; 
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L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. 
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ; 

H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, D. Van 
Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, 
De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, raadsleden ;  

J. Breugelmans, raadsleden. 

3: Goedkeuring van het retributiereglement voor de 

vergaderd in openbare zitting 

4 van de Grondwet ;  

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
n de provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;

voor de gebruikers van het openbaar domein die 
ontstaat door de innames van dit openbaar domein of het privaat domein dat openbaar is 

inname van het openbaar domein onder andere 
 werfcontainers, de opslag van materialen en dergelijke

; dat het hier ook gaat over het bezetten van de 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de inname van parkeerplaatsen voor werfwagens, 
en van (bouw)materialen e.d. in tijd te beperken; dat dit voorstel is gebaseerd op het 

feit dat een langdurige bezetting van het openbaar domein het genot van dit
domein voor de gebruiker beperkt en dat er momenteel geen enkele stimulans bestaat om er 
voor te zorgen dat het gebruik van het openbaar domein zo veel mogelijk wordt beperkt in 
tijd; dat het bestuur er voor kiest om voor dit gebruik een financiële vergoeding of retributie te 
vragen en er op die manier wordt getracht om het gebruik van het openbaar domein te 
beperken en lange bezettingen er van te ontmoedigen; 

Gelet op de bespreking van deze retributie tijdens de raadscommissie Financieel Beleid 
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voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. 
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;  

A. Dierckx, D. Van 
D. Cleiren, S. de Koning, V. 

de inname van het 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
en latere wijzigingen; 

die bij bouwwerken 
domein dat openbaar is 

onder andere gebeurt door het 
opslag van materialen en dergelijke op de 

bezetten van de openbare 

om de inname van parkeerplaatsen voor werfwagens, 
dat dit voorstel is gebaseerd op het 

feit dat een langdurige bezetting van het openbaar domein het genot van dit openbaar 
domein voor de gebruiker beperkt en dat er momenteel geen enkele stimulans bestaat om er 
voor te zorgen dat het gebruik van het openbaar domein zo veel mogelijk wordt beperkt in 

le vergoeding of retributie te 
vragen en er op die manier wordt getracht om het gebruik van het openbaar domein te 

ze retributie tijdens de raadscommissie Financieel Beleid in 
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BESLUIT: met 10 onthoudingen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, David Cleiren, Jozef Duerloo, Alfons 
Dierckx en Bianca Veraart en 14 jastemmen van Hans De Schepper, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
Voor een termijn die begint op 1 april 2017 en eindigt op 31 december 2019 wordt een 
retributie geheven op de inname van het openbaar domein bij bouwwerken, verbouwingen, 
aanlegwerken, wederopbouwwerken, opruimingswerken, slopingen en afbraak. De retributie 
geldt tevens voor alle lopende innames van het openbaar domein vanaf 1 april 2017.  
 
Art. 2.- 
Onder de inname van het openbaar domein bij bouwwerken, verbouwingen, aanlegwerken, 
wederopbouwwerken, opruimingswerken, slopingen en afbraak wordt verstaan de inname 
van het openbaar domein door de plaatsing van materialen, bouwmaterialen, 
bouwbenodigdheden en diverse machines die gebruikt worden bij de uitvoering van de 
werken evenals kranen, stellingen, afvalcontainers, bureelcontainers, werfketen en tijdelijke 
sanitaire installaties. Deze opsomming is niet limitatief in zoverre het openbaar domein 
hiervoor wordt gebruikt. 
 
Art. 3.- 
Voor de inname van het openbaar domein wordt een retributie van 0,25 euro per dag en per 
begonnen vierkante meter geheven met een minimumaanslag van 25 euro voor de 
ingenomen oppervlakte van het openbaar domein of privaat domein, openbaar door gebruik, 
in de volgende straten:  
 

1.  langs de gemeentewegen:  
- Centrum Heide: Heidestatiestraat, Heidestatieplein, Withoeflei tot Lorkendreef, 

Leopoldstraat tot Wilgendreef, Willy Vandersteenplein, M. Corstiaenslaan; 
- Centrum Kalmthout: Driehoekstraat, Kerkeneind, Foxemaatstraat tot 

Driehoekstraat; 
- Centrum Nieuwmoer: Nieuwmoer-Dorp, Zilverenhoeksteenweg, Kerkstraat. 

 
2. langs de gewestwegen:  

- N122 - Kapellensteenweg, Dorpstraat, Noordeind; 
- N117 - Brasschaatsteenweg, Roosendaalsebaan; 
- N111 - Putsesteenweg, Heuvel, Statiestraat, Achterbroeksteenweg, Kalmthout-

sesteenweg; 
- N133 – Wuustwezelsteenweg, Nieuwmoer-Dorp, Essensteenweg. 

 
Voor de andere straten op het grondgebied van de gemeente wordt geen retributie geheven.  
 
Art. 4.- 
Alvorens tot de inname van het openbaar domein mag worden overgegaan, moet er toelating 
worden gevraagd aan het gemeentebestuur. Als het openbaar domein wordt ingenomen 
zonder toelating, dan zal de ingenomen oppervlakte op het openbaar domein worden 
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vrijgemaakt door of in opdracht van de gemeente en zullen de kosten worden verhaald op de 
veroorzaker en - als de veroorzaker niet bekend is - op de bouwheer. 
 
De aanvrager is tot aangifte verplicht via het voorziene aangifteformulier. Op dit formulier 
worden zowel de data van plaatsing en wegname van het voorwerp of object als de 
oppervlakte van het openbaar domein dat wordt ingenomen, vermeld. 
 
Art. 5.- 
De retributie is verschuldigd door de (rechts)persoon die het openbaar domein in gebruik 
neemt. 
 
Art. 6.- 
Deze retributie wordt niet geheven: 

a) bij het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen, zitbanken en fietsenrekken;  
b) bij werken uitgevoerd door of in opdracht van een openbaar bestuur of een sociale 

huisvestingsmaatschappij; 
c) bij werken uitgevoerd door of in opdracht van nutsmaatschappijen; 
d) bij evenementen waarvoor een toelating werd verleend door het gemeentebestuur; 

 
Art. 7.- 
De retributie wordt geheven vanaf de derde werkdag. 
 
Art. 8.- 
Deze retributie wordt ingevorderd via factuur en geïnd volgens de procedure die is voorzien in 
het artikel 94 van het gemeentedecreet. 
 
Art. 9.- 
Dit reglement wordt bekend gemaakt volgens het artikel 252 van het gemeentedecreet. 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:  

 

 

Bij bevel: 

De gemeentesecretaris De voorzitter 
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