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Tijdelijk gebruik openbaar domein
Art.1 Er zal een retributie verschuldigd zijn voor het tijdelijk gebruik van het openbaar
domein voor het plaatsen van kranen, afsluitingen, containers, stellingen, barelen, staketsels,
schragen en ladders en voor terrasuitbreidingen en terrassen met een kortstondige
machtiging ter gelegenheid van een gebeurtenis..
Art.2 De retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik
neemt.
Zijn van deze retributie vrijgesteld :
1. herstellings- en onderhoudswerken aan geklasseerde gebouwen en monumenten, waarvan
de uitvoering van de restauratie afhankelijk is van het Hoger Bestuur voor
Monumentenzorg;
2. de werken aan gebouwen toebehorend aan instellingen die ingevolge bijzondere wetten
vrijgesteld zijn van alle gemeentelijke belastingen;
3. Kuisen van ramen en verfwerken door particulieren aan hun woning;
Art.3 De machtiging en iedere eventuele aanvraag tot wijziging daarvan dient te worden
aangevraagd aan de Burgemeester. Zij dient te vermelden: de aard van het te gebruiken
materiaal, de duur van de inneming van het domein en de nodige oppervlakte aangeduid op
een situatieschets. De aanvraag dient ten minste 10 werkdagen voor de datum van de start van
de inname van het openbaar domein worden ingediend.
De vergunning tot inname van het openbaar domein kan slechts worden afgeleverd op
maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag.
Voor de inname van terrassen wordt geen retributie aangerekend. Voor terrasuitbreidingen of
voor terrassen met een kortstondige machtiging ter gelegenheid van een gebeurtenis zal,
ongeacht de reden van deze uitbreiding steeds een tarief van € 3/m²/maand worden
aangerekend met een minimum van € 62.
Art.4 “Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 0,30 euro per dag en per m²
ingenomen oppervlakte van het openbaar domein, te betalen op het ogenblik van de
vergunning.
De minimum aanslag bedraagt evenwel 25,00 euro. Wanneer de aanvrager om een
parkeerverbod vraagt voor het stationeren en / of het stockeren van materialen, dan wordt dit
gezien als een inname van het openbaar domein en moet er voor deze ruimte ook retributie
betaald worden zoals bepaald in dit reglement. De ruimte die ingenomen wordt door een
parkeerverbod is gratis voor innamen die korter zijn dan 7 kalenderdagen.
Deze vergunning wordt afgeleverd voor een termijn van maximum 2 maanden. Indien een
verlenging nodig is moet de vergunning opnieuw aangevraagd worden zodat de situatie
tweemaandelijks kan geëvalueerd worden.
Bovendien moet iedere vraag om verlenging van machtiging, op straf van verval, minstens
acht dagen voor het verstrijken van de termijn aangevraagd te worden. Als de vergunning niet
tijdig wordt aangevraagd (10 werkdagen voor de start van de werken en 8 dagen voor een
verlenging) zal dit hoe dan ook een weigering inhouden. Voor bouwverlof kan geen
onderbreking van de vergunning worden toegestaan, tenzij het voorwerp dat het openbaar

domein inneemt, wordt verwijderd. Voor elke verlenging na voormelde termijn van 2
maanden wordt het bedrag van de retributie verhoogd tot 0,40 euro per dag en per m²
ingenomen oppervlakte en met een minimum van 50,00 euro. Een gedeelte van een dag wordt
beschouwd als een volle dag en een begonnen vierkante meter wordt beschouwd als een
volledige vierkante meter. Wanneer de inname van het openbaar domein langer duurt dan vier
maanden zal hetzelfde tarief van toepassing zijn doch met een minimum van 125 euro.
Bij innamen van het openbaar domein die niet vergund zijn, zal de retributie zoals bepaald in
dit reglement verdubbeld worden.
Wanneer een straat volledig dient afgesloten te worden, zal hetzelfde tarief van toepassing
zijn doch met een minimum van 125 euro per halve dag, met dien verstande dat onder een
halve dag wordt verstaan : van 0 tot 12 uur (voormiddag) en van 12 tot 24 uur (namiddag).
Wanneer echter een volledige afsluiting van de straat zich opdringt naar aanleiding van een
verhuis zal de retributie verschuldigd zijn zoals bij niet-afsluiting: 0,30 euro per dag en per m²
ingenomen oppervlakte van het openbaar domein met een minimum van 25,00 euro.
De volledige afsluiting van een centrumstraat/winkelstraat kan enkel op maandag en bij
voorkeur op maandagvoormiddag. Onder centrum/winkelstraat verstaan we: Hoenderstraat,
Florimond Leirensstraat, Stationsstraat, Hekkerstraat (deel tussen de Florimond Leirensstraat
en Zeshoek), Kerkstraat en Van Cromphoutstraat.
Bij niet-naleving van de vergunning voor afsluiten van de straat of bij afsluiting zonder
vergunning zal het tarief voor een volledige dag afsluiting verschuldigd zijn, zijnde 0,30 euro
per dag en per m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein met een minimum van
250 euro.”
Art.5 Het intrekken van de machtiging bij politiemaatregel wegens een fout van de
betrokkene of het afzien van deze laatste van het genot van de gegeven machtiging, brengt
voor de belastingplichtige geen enkel recht mee op de terugbetaling van de reeds gestorte
sommen.
Art.6 Bij gebreke van betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden via
dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.
Art.7 Deze verordening wordt onverwijld overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
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