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Retributie bouwwerf op de openbare weg

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2014-12-18

Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2014-12-22

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel
172, artikel 173 en artikel 190 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder
artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 septem-
ber 2004 — Gemeentefinanciën — Retributie
bouwwerf op de openbare weg;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 februari
2014 — Financiën — Retributie werken aan nuts-
voorzieningen op het openbaar domein;

Overwegende dat het gebruiken van de openbare
weg voor private doeleinden tot een minimum
moet worden beperkt;

Overwegende dat het niet de bedoeling is om voor
kleine kortstondige onderhouds- of herstellings-
werken een retributie te heffen;

Op voorstel van het college van burgemeester en
schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een retributie op het
tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg

voor het plaatsen van bouwmaterialen, hijstoestel-
len, stellingen en andere voorwerpen ter gelegen-
heid van werkzaamheden.

Artikel 2.
§ 1. Het bedrag van de retributie wordt als volgt
vastgesteld:
1° voor de inname van een strook van 5 lopende

meter van het trottoir: 5 euro per kalenderdag;
2° voor de inname van een strook van 5 lopende

meter van de rijweg: 5 euro per kalenderdag;
3° voor de inname van een parkeervak: 5 euro per

kalenderdag.
Deze bedragen zijn cumuleerbaar.

§ 2. De gedeeltelijke inname van een strook van
5 lopende meter wordt beschouwd als een volledi-
ge inname van een strook van 5 lopende meter.

§ 3. Als parkeervak wordt beschouwd: een op
het wegdek afgebakend parkeervak of een vak van
vijf lopende meter in een op het wegdek afgeba-
kende parkeerstrook, naargelang het geval.

§ 4. Wanneer door de inname van de rijweg het
doorgaand verkeer niet meer mogelijk is, wordt het
bedrag van de retributie, zoals bepaald in § 1, 2°,
verdubbeld.

§ 5. Voor de inname van het trottoir is geen
retributie verschuldigd gedurende de eerste vijftien
kalenderdagen.

§ 6. Voor de inname van het openbaar domein
voor het uitvoeren van werken aan de infrastruc-
tuur in opdracht van het gemeentebestuur is geen
retributie verschuldigd.
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§ 7. Voor de inname van het openbaar domein
voor het uitvoeren van werken aan permanente
nutsvoorzieningen is geen retributie verschuldigd,
voor zover deze inname valt onder de toepassing
van het reglement “Retributie werken aan nuts-
voorzieningen op het openbaar domein”.

Artikel 3.
De retributie is verschuldigd, naargelang het geval,
door:
 ofwel de persoon aan wie de toelating van de

burgemeester is afgeleverd voor de inname van
de openbare weg;

 ofwel de aannemer die de werken uitvoert
waarbij de openbare weg wordt ingenomen.

Artikel 4.
§ 1. De retributie moet betaald worden binnen
een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de
kennisgeving van het bedrag van de retributie.

§ 2. In geval van niet betaling kan de financieel
beheerder, na aanmaning met een aangetekende
brief, de retributie invorderen bij dwangbevel.
Voor elke aanmaning per aangetekende brief zal
een forfaitaire administratieve kost aangerekend

worden van 20 euro.

Artikel 5.
Onverminderd de toepassing van de bepalingen
van dit reglement is het college van burgemeester
en schepenen gemachtigd om de tarieven bepaald
in artikel 2 te wijzigen.

Artikel 6.
Het gemeenteraadsbesluit van 23 september 2004
— Gemeentefinanciën — Retributie bouwwerf op
de openbare weg, wordt opgeheven.

Artikel 7.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke website.
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking.

Artikel 8.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit
besluit zal binnen een termijn van twintig dagen
aangetekend worden verzonden naar de gouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant, voor
kennisgeving.


