Retributie inname openbaar domein.
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 12/06/2017)
Art. 1: Vanaf 1 augustus 2017 wordt een retributie gevestigd op het tijdelijk innemen
van het openbaar domein en aanvraag signalisatievergunning.
Art. 2: Deze retributie is verschuldigd door de aanvrager van de vraag tot tijdelijke
inname van het openbaar domein of een vraag tot het verkrijgen van een
signalisatievergunning indient.
Art. 3: De aanvraag tot inname van het openbaar domein of signalisatievergunning zal
minstens 4 werkdagen voor de effectieve inname bij de gemeente Brakel moeten
ingediend worden dit door middel van de elektronische toepassing die de gemeente
Brakel hiervoor ter beschikking stelt via de gemeentelijke website.
Art. 4 : Voor elke aanvraag zal een dossierkost verschuldigd zijn van 5 euro. Deze kost
is eveneens verschuldigd bij elke aanvraag tot verlenging.
Art. 5 : De retributie voor het innemen van het openbaar domein door een privé persoon
of een bedrijf bedraagt per begonnen 15 m² :
1° eerste 7 dagen : gratis
2° vanaf dag 8 : 5 euro/dag
3° afsluiten straat : 75 euro/dag
Art. 6: Bij niet-aangifte volgens de bepalingen van dit reglement is deze retributie
ambtshalve verschuldigd voor een periode van minstens 30 dagen aan 5 euro per dag.
Art. 7 : Zijn vrijgesteld van de retributie vermeld in artikel 5 van dit reglement :
1° alle evenementen en/of sociale culturele activiteiten georganiseerd met goedkeuring
van of in samenwerking met het gemeentebestuur;
2° werken in uitvoering van een openbaar bestuur of met een openbaar nut;
3° inname dat reeds aanleiding geeft tot het heffen van een ander retributie ten voordele
van de gemeente.
Art. 8: §1 De benodigde nadars, signalisatielampen, verkeersborden (op staander)
worden door de gemeente gratis ter beschikking gesteld en dit tijdens de kantooruren op
het gemeentehuis. Zowel bij het ontlenen als het terugbrengen van de ontleende
materialen zal een bewijs uitgereikt worden aan de aanvrager.
§2 Indien 14 dagen na het verstrijken van de inname/signalisatievergunning de in §1 van
dit artikel ter beschikking gestelde materialen niet teruggebracht, zal een retributie
worden aangerekend van:
1° nadars: 100 euro per exemplaar
2° signalisatielampen: 25 euro per exemplaar
3° verkeersborden: 25 euro per exemplaar
4° verkeersborden op staander: 50 euro per exemplaar
Het terugbrengen van de ontleende materialen zonder het vragen van een bewijs van
teruggave, wordt gelijkgesteld met het niet-terugbrengen van deze materialen en de
hierop toepasselijke retributie van:
1° nadars: 100 euro per exemplaar
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2° signalisatielampen: 25 euro per exemplaar
3° verkeersborden: 25 euro per exemplaar
4° verkeersborden op staander: 50 euro per exemplaar
Art. 9: De indiener en de persoon voor wie de werken tot voordeel strekken zijn solidair
en hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling van de retributie.
Art. 10: Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale
schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd
en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Een dergelijk
dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de
verjaring. Een bevel kan door het college van burgemeester en schepenen alleen worden
geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De
schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief.
Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden
ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de
betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.
Art. 11 : De burgemeester wordt gemachtigd tot het afleveren van de vergunningen.
Art. 12 : Dit besluit vervangt het besluit van de gemeenteraad dd. 30 augustus 2010.
Art. 13: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Gouverneur van de
provincie.

Meer informatie kan u vinden bij:
Dienst Openbare Werken
De heer Rut Vanderstraeten - Diensthoofd
Tel.: 055-43 17 59
Rut.vanderstraeten@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.30 tot 12u.00 en op
woensdag
van 16u.00 tot 19u.30.
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