DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het feit dat er op het gemeentelijk containerpark veel snoeihout aangeleverd
wordt; dat de gemeentelijke technische dienst over een houthakselaar beschikt; dat het
aangewezen is het snoeihout aan huis te verhakselen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
BESLUIT:
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een
gemeentelijke retributie geheven op het aan huis verhakselen van snoeihout.
Artikel 2: De retributie is verschuldigd door de persoon die de uitvoering van de werken
aanvraagt en moet onmiddellijk betaald worden tegen afgifte van een kwitantie.
Artikel 3: De retributie wordt vastgesteld op € 5,00 per begonnen uur.
Artikel 4: De toepassing van dit retributiereglement gebeurt tegen de volgende
voorwaarden:
1. Onder snoeihout wordt verstaan: takken en stammen met een diameter van
max. 18 cm. Het snoeihout dient ontstaan te zijn door de normale werking van
een particuliere huishouding. Snoeihout van boomgaarden, plantages of bossen
wordt niet verkleind.
2. Het te verkleinen snoeihout moet op een goed bereikbare plaats liggen. Deze
plaats dient veilig te zijn voor het verkeer waarbij de hakselaar zich niet op de
openbare weg mag bevinden.
3. Enkel los snoeihout mag verkleind worden. Het mag niet gebundeld zijn met
touwen of ijzerdraad. Wortels dienen op voorhand verwijderd te zijn van de
stammen.
4. De gemeentelijke houthakselaar wordt elke maandag ter beschikking van de
bevolking gesteld mits een voorafgaande aanvraag bij de gemeentelijke
technische dienst. De aanvraag dient minstens 3 dagen op voorhand te gebeuren.
De aanvragen worden gerangschikt in volgorde van aanvraag.
5. De gemeentelijke technische dienst zal met de aanvrager concrete afspraken
maken voor het uitvoeren van de werken.
6. Per gezin kan slechts tweemaal per jaar een aanvraag ingediend worden.
7. Het versnipperd hout wordt niet afgevoerd en kan niet worden aangeboden op
het containerpark.
8. De hakselaar mag uitsluitend bediend worden door het aangestelde
gemeentepersoneelslid. Om veiligheidsredenen mag de aanvrager de machine in
werking niet bedienen. De aanvrager dient zelf het te verkleinen hout aan te
geven. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor schade welke
berokkend wordt door wegspringende houtsnippers. Het oprijden van private

gronden, wegen en opritten gebeurt volledig op verantwoordelijkheid van de
aanvrager.
9. Bij schade veroorzaakt aan de hakselaar door het gebruik van verkeerd
hakselmateriaal zullen de kosten verhaald worden op de aanvrager.
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing over te maken aan de toezichthoudende overheid.

