ZITTING VAN 06 NOVEMBER 2001.
____________________________________
Aanwezig : de hh.

DENEYER Pierre, Burgemeester-Voorzitter
De Mulder Luc, Deteye Marc, Biesemans Armand, Cardoen Paul, schepenen
Schollaert W., De Nauw R., Schoreels R., Decat P., Van Paepegem L., Carels
Cl., Suys R., Penninck K., De Spiegeleer H., Persoons L., Segers N., De Beuf
M. ,Praet N., raadsleden.
De Proost Gustaaf, gemeentesecretaris

Verontschuldigd : Mevrouw De Borre L.

11 B - Ref. 506.371
VASTSTELLEN VAN DE TARIEVEN VANAF 01 JANUARI 2002 VOOR HET GEBRUIK VAN
NADARHEKKEN VOOR VERENIGINGEN UIT DE GEMEENTE EN DOOR AANPALENDE
GEMEENTEN.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 januari 2001 houdende goedkeuring van het
reglement voor het gebruik van nadarhekken ;
Gezien de Nieuwe Gemeentewet ;
BESLUIT :

eenparig.

Artikel 1. :

Het artikel 1 van het raadsbesluit van 22 januari 2001 houdende goedkeuring van het
reglement op het gebruik van nadarhekken als volgt te wijzigen :
Voor het ter beschikking stellen van de gemeentelijke nadarafsluitingen is vanaf 01
januari 2002 volgend reglement van toepassing :
Het verzoek voor het gebruik van de nadarhekken dient schriftelijke gericht aan het
College van Burgemeester en Schepenen ten laatste 30 dagen vóór de geplande
activiteit met vermelding van de datum, het aantal gewenste hekkens en de plaats van
terbeschikkingstelling.
De aanvrager krijgt
ingewilligd.
Indien toelating tot
waarborg van 5,contactpersoon ten
geplande activiteit.

vanwege het College bericht dat de aanvraag al of niet werd
gebruik wordt verleend, betaalt de vereniging per nadar een
EUR met een maximum van 125,- EUR contant aan de
gemeentehuize van Galmaarden minstens 10 dagen voor de

Een aanpalende gemeente kan eveneens gebruik maken van de nadarafsluitingen. In
dit geval bedraagt de waarborg 10,- EUR met een maximum van 250,- EUR.
De gemeente zorgt voor het ter plaatse brengen van de nadarhekken ten vroegste 48
uur vóór de activiteit voor zover de activiteit in de gemeente Galmaarden plaatsheeft.
Binnen de 48 uur na het beëindigen van de activiteit dienen de nadarhekken door de
vereniging terug op de aanhangwagen geplaatst en zorgt de gemeente voor het
vervoer naar de loods te Tollembeek.
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De waarborg wordt terugbetaald door de contactpersoon na voorlegging van het
bewijs dat alle hekkens onbeschadigd werden afgeleverd.
Artikel 2.:

Deze beslissing mede te delen aan de Gouverneur, overeenkomstig het decreet van
28 april 1993 met latere wijzigingen houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest,
van het administratief toezicht op de gemeenten.
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