
PROVINCIE GEMEENTE ARRONDISSEMENT
ANTWERPEN RIJKEVORSEL TURNHOUT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
d.d. 16 december 2013

=================================================
Aanwezig : Van Nyen Lieven, voorzitter;

Cuylaerts Dorien, burgemeester;
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, schepenen;
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen;
Hermans Frans, Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse
Renilde, Vermeiren Eric, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer
Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick, Eelen Danny, raadsleden;
Adams Bart, gemeentesecretaris;

De Gemeenteraad, O.Z.,
16. Retributiereglement betreffende het uitvoeren van werken: overwelven grachten, plaatsen

kopmuren. Goedkeuring.
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 15 oktober 2007, houdende de vaststelling van

het retributiereglement Uitvoering werken door derden;
Gelet op de bespreking;

Besluit met eenparigheid van stemmen :
Artikel 1
Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het uitvoeren van
werken door derden.
Deze werken omvatten het overwelven van baangrachten met het plaatsen van kopmuren en het
aanbrengen van de verharding van de overwelfde gracht.
Elk bouwperceel waarvoor een uitvoerbare bouwvergunning werd afgeleverd en dat gelegen is aan
een weg waaraan door het gemeentebestuur riolerings - en wegeniswerken worden of werden
uitgevoerd en/of door de gemeenteraad worden gepland, krijgt een overwelving over een lengte van
7,5 meter met twee kopmuren, waarvan de kosten ten laste zijn van het gemeentebestuur.
Afwijkingen van dit systeem dienen schriftelijk aangevraagd te worden bij het College van
Burgemeester en Schepenen. De hieraan verbonden extra kosten komen ten laste van de aanvrager.
Mogelijke afwijkingen die kunnen toegestaan worden door het College van Burgemeester en
Schepenen zijn :

 De opsplitsing van de kosteloos door de gemeente uit te voeren 7,5 meter overwelving in
afzonderlijke overwelvingen. Deze mogelijkheid impliceert dat er per afzonderlijke overwelving
twee extra kopmuren dienen voorzien te worden en dit ten laste van de aanvrager.

 De bijkomende meters of delen van een meter boven de door de gemeente bekostigde 7,5
meter overwelving komen eveneens ten laste van de aanvrager.

Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de dienstverlening.
Artikel 3
De retributie wordt vastgesteld als volgt :

 Per extra meter overwelving of begonnen meter : €    170,00.
 Extra kopmuren (inbegrepen blokzoden, fundering en betonstraatstenen) : € 1.700,00.

De retributie zal worden geïnd bij wijze van factuur.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.

Voor eensluidend uittreksel :
op bevel :
De Gemeentesecretaris, De voorzitter van de gemeenteraad,

Adams B. Van Nyen L.


