
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
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Aanwezig:  

Hilde De Sutter, Voorzitter; 

Johan Van Durme, Burgemeester; 

Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Schepenen; 

Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, 

Ruben De Gusseme, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise, 

Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien, Raadsleden; 

Borchert Beliën, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

Fiscaliteit - Vaststellen retributiereglement inname openbaar domein 

Het plaatsen van containers, stellingen, bouwkranen, e.d. op het openbaar domein brengt 

ongemakken met zich mee voor de normale weggebruikers. In de meeste gevallen heeft de 

inname van het openbaar domein ook een directe impact op de verkeersveiligheid. Door 

het invoeren van een retributie voor het innemen van het openbaar domein wenst het 

gemeentebestuur de ongemakken en gevaarlijke verkeerssituaties tot een minimum te 

beperken, ook in de tijd. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 

 

Juridisch kader 

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegenbouwkunde. Oktober 2014. 

Standaardbestek 250 versie 3.1 goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 juli 2000 

Algemeen politiereglement met zonale gelding goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 

september 2015 

Besluit van de gemeenteraad van 13 december 2018 inzake de code voor infrastructuur- en 

nutswerken langs gemeentewegen  

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor 

zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties 



 

Motivering 

Het openbaar domein moet voor iedereen toegankelijk zijn. Door het innemen van het 

openbaar domein voor o.a. het stapelen van materiaal, het plaatsen van containers, 

werfkranen, stellingen enzovoort gaat het openbare karakter van het openbaar domein 

tijdelijk verloren. 

Vaak veroorzaakt de inname van het openbaar domein last voor bewoners en handelaars 

en creëert het in sommige gevallen extra verkeersdrukte in aanpalende straten door de 

omleiding van het verkeer. In het algemeen kan de inname van het openbaar domein ook 

bijkomende kosten voor de gemeente met zich meebrengen en dit op het vlak van 

veiligheid, onderhoud, afvalbeheersing, openbare netheid, verkeersveiligheid en 

infrastructuur. 

Het gemeentebestuur acht het daarom billijk om een retributie aan te rekenen voor het 

gebruik van het openbaar domein. Daarmee wenst het bestuur de inname van het 

openbaar domein te beperken in de tijd. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het retributiereglement op de inname van het openbaar domein, zoals 

beschreven in de bijlage, vast. 

 

Dit punt wordt aangenomen met: 

• 15 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, 

Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, 

Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, 

Roelekens Evelien) 

• 8 NEEN STEMMEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, 

Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise) 

 

 De voorzitter, 

Borchert Beliën(get.)  Hilde De Sutter (get.) 

Algemeen directeur Voorzitter 

 

 

 

Voor gelijkvormig afschrift op datum van 12/05/2020 

 

 

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 


