Gemeentebestuur 8750 Wingene
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Zitting van 24-april-2006
Aanwezig:

H. Verkest: Burgemeester, W. Yde, H. Kerckhove, D. Cannoot,
G. Behaegel, W. Vermeersch: Schepenen, A. Vancanwenberghe, H. Claeys,
M. Wybo, M. Vanoverschelde, T. Verbeke, L. Huys, K. Delodder,
R. Persyn, D. Persyn, A. Mesure, -R> Pcvaebt, C. Dewit, ÏVfe&et,
E. Lanckriet, Kï-V-ondeffplaetse, A. Vermeersch, F. Allact4: Raadsleden,
C. De Meulemeester: Gemeentesecretaris

Verontschuldigd:

R. Devaeht, T. Braet, F. Allaert
Raadslid Katrien Vanderplaetse komt later de zitting vervoegen bij
behandeling van agendapunt 3.

2.
Herzienins van het reglement houdende toekenning van een toelage van de gemeente voor
het duurzaam verharden van private toegangswegen.
Met 19 stemmen voor, GEEN stemmen tegen en GEEN onthoudingen;
De Gemeenteraad,
In openbare vergadering
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 1998 houdende toekenning van een toelage
vanwege de gemeente voor het duurzaam verharden van private toegangswegen;
Overwegende dat het huidig reglement Voorziet in een toelage van 50 % voor bitumineuze- of
betonverharding of steenslag ongeacht het aantal lopende meter maar beperkt tot een vastgesteld
maximumbedrag;
Overwegende dat de definitie van een private toegangsweg kan omschreven worden als: een
toegangsweg gelegen tussen de openbare weg en het privaat erf van een woning of hofstee, vrij
toegarJ.celi.jk, niet afgesloten en niet gelegen in een verkaveling;
Overwegende dat het bij de betoelaging ook aangewezen is rekening te houden met de lengte van
de private toegangsweg;
Overwegende dat beton of asfalt als verharding van toegangswegen beter en duurzamer zijn dan
steenslagverharding en dat zodoende de aanvragen tot toelage voor het uitrusten van private
toegangswegen minder vaak weerkeren;
Overwegende dat een asfaltlaag van 7 cm dikte en 2,5 cm breedte mag geraamd worden op 17,5
euro/lm;
Overwegende dat het aanbrengen van een nieuwe laag steenslag aldus mag geraamd worden op
3,70 euro/lm;
Op voorstel van het college;
BESLUIT:
Artikel 1
Een toelage van 9 euro per lopende meter wordt toegekend aan de eigenaars of gebruikers van
landbouwbedrijven en afgelegen woningen, die de private toegangsweg vanaf de openbare weg
tot aan hun hofstee of erf voorzien van een bitumineuze- of betonverharding.

Artikel 2
Een toelage van 2 euro per lopende meter wordt toegekend aan de eigenaars of gebruikers van
landbouwbedrijven en afgelegen woningen die de private toegangsweg vanaf de openbare weg tot
aan hun hofstee of erf uitrusten of herstellen met een steeuslagverharding.
Ajl|kel,3
De toelage wordt enkel verleend voor woningen die minstens 50 meter van de openbare weg
verwijderd zijn, en mits de private toegangsweg een minimum'breedte heeft van 2,50 meter.
Artikel 4
De toelage dient schriftelijk aangevraagd en de werken mogen maar aanvangen na de schriftelijke
toezegging door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 5
De werken of leveringen geschieden op last van de particulieren door private aannemers; door het
aanvragen van de toelage verklaren de aanvragers zich akkoord niet toezicht en controle van een
aangestelde van het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 6
De uitbetaling van de toelage wordt gedaan op voorlegging van de aankoopfacturen en voor zover
goedgekeurde kredieten voorhanden zijn op de lopende begroting,
Artikel 7
De toelage voorzien in artikel 2 kan slechts om de driejaar worden toegekend en de toelage onder
artikel 1 is éénmalig.
Artikel 8
Het vastgestelde bedrag wordt driejaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen met
als ingangsdatum 1 mei 2006.
Artikel 9
Onderhavig besluit gaat in vanaf 1 mei 2006 en vervangt bet vroeger geldende toelagereglement.
Aldus vastgesteld in zitting van 24-apriI-2006
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