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Dagorde : Retributie gebruik hakselaar.

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Na beraadslaging;
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel l.
Met ingang van de goedkeuring en de bekendmaking van het huidige reglement tot en met 31
december 2019 wordt een retributie gevestigd op het gebruik van de gemeentelijke hakselaar.

Artikel 2.

Het gebruik van de hakselaar gebeurt onder volgende voorwaarden:
• de hakselaar wordt enkel door de aangestelde gemeentearbeiders bediend.

• het is ten strengste verboden zelfhakselmateriaal in de aanvoertrechter te steken.

• het werken met de hakselaar vereist een hoge concentratie waardoor de bedienaar niet mag

worden gestoord of afgeleid tijdens het hakselen.
• het werkgebied van de hakselaar dient vrij te zijn van obstakels en mag niet door derden

benaderd worden binnen een straal van 2 meter.

• het gebruik wordt beperkt tot de grenzen van het vermogen van de hakselaar
• het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die voortkomen uit het

niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.

Artikel 3.
Het aangeboden materiaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:



• het te hakselen materiaal mag maximaal twee maanden gesnoeid zijn en moet droog

aangeboden worden.
• het materiaal moet worden aangeboden op een goed bereikbare plaats

• de takken mogen niet dikker zijn dan 14 cm diameter
• het eindproduct blijft steeds ter plaatse en wordt door de aanvrager verwerkt en/of afgevoerd.

• het staat het bestuur vrij om materiaal dat niet volgens de voorschriften wordt aangeboden, te

weigeren.
•

Artikel 4.
De hiernavolgende voorwaarden dienen te worden in acht genomen:
• De perioden voor het hakselen worden vastgesteld van 01 september tot 30 april.
• De dagen van het hakselen in deze periode worden bepaald door de technische dienst

• Het gebruik van de hakselaar dient vooraf te worden aangevraagd in het gemeentehuis

de technische dienst ten minste één week voor de uitvoering.

Artikel 5.
De retributie wordt vastgesteld op een forfait van 25 euro voor het l kwartier en 10 euro per

bijkomend kwartier.
Ieder begonnen kwartier wordt beschouwd als een volledig kwartier.

Artikel 6.
De retributie is verschuldigd door de persoon die de uitvoering van de werken aanvraagt.

Artikel 7.
De aanvrager is er toe gehouden het bedrag van de verschuldigde retributie te betalen na het

ontvangen van de betalmgsfactuur opgemaakt door het gemeentebestuur.

Artikel 8.
Deze verordening wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de hogere overheid.

1.0.

De algemeen directeur De voorzitter

.^^\


