BURGEMEESTER VAN 18 MAART 2020
Aanwezig:

Stijn Raeymaekers, Burgemeester

1. Toelating voor het plaatsen van een container en stelling ter hoogte van
Nijlense Steenweg 126
Aanleiding
Gebroeders Flebus BV, wonende Paaiestraat 5 unit 6 te 2500 Lier vraagt toelating voor het
plaatsen van een container en stelling ter hoogte van Nijlense Steenweg 126 2270
Herenthout.
Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd tot op heden;
Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg, zoals gewijzigd tot op heden, in het bijzonder
de artikelen 8 en 9;
Het besluit van de gemeenteraad van 3 februari 2020 houdende vestiging van een
belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein;
De zonale politiecodex Neteland, zoals gewijzigd tot op heden, in het bijzonder artikel 156;
Feiten, context en argumentatie
Het verzoek van Gebroeders Flebus BV, wonende Paaiestraat 5 unit 6 te 2500 Lier voor
het plaatsen van een container op de openbare weg en stelling op het voetpad te Nijlense
Steenweg 126, vanaf 6/04/2020 tot en met 24/04/2020; dat de container en de stelling
worden geplaatst door containerbedrijf Gebroeders Flebus BV, Paaiestraat 5 unit 6 te 2500
Lier;
Besluit
Artikel 1. Aan Gebroeders Flebus BV, wonende Paaiestraat 5 unit 6 te 2500 Lier wordt
toelating verleend voor voor het plaatsen van een container en stelling op het openbaar
domein met volgende kenmerken:
Plaats inname openbaar domein:
Nijlense Steenweg 126
Begindatum inname openbaar domein: 6/04/2020
Einddatum
inname
openbaar
24/04/2020
domein(inbegrepen)
Gebroeders Flebus BV, Paaiestraat 5 unit 6
Verantwoordelijke signalisatie:
te 2500 Lier 03/488.22.03
Artikel 2. De toelating zoals bepaald bij artikel 1 wordt verleend onder volgende
voorwaarden
- De container moet voorzien zijn van wettelijke en reflecterende signalisatie volgens het
signalisatieplan gevoegd bij dit besluit, het signalisatieplan maakt integraal deel uit van
onderhavig besluit;
- De container moet op de parkeerstrook geplaatst worden;
- De container moet tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag
voldoende verlicht zijn;
- De container mag slechts geplaatst worden nadat de voorziene signalisatie werd
aangebracht;
- De vergunninghouder controleert dagelijks de signalisatie en verlichting;
- De aanwijzingen van de politie dienen onmiddellijk worden opgevolgd;
Artikel 3. Deze toelating kan geen enkele aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid
van het gemeentebestuur.
Artikel 4. Deze toelating moet steeds op verzoek van een gemachtigd persoon kunnen
getoond worden.
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Artikel 5. Een retributie is verschuldigd als volgt:
• indien de ingenomen oppervlakte kleiner of gelijk is aan 33 m² geldt het tarief van
€ 1 per m² en per dag ingenomen oppervlakte, en dit vanaf de derde dag van datum
inname.
• indien de ingenomen oppervlakte groter is dan 33 m² geldt het tarief van € 1 per
m² vanaf de eerste dag van datum inname.

2. Toelating voor het plaatsen van een container ter hoogte van Koestraat 15
Aanleiding
Mevr. Juliana Witvrouwen, wonende Koestraat 15, 2270 Herenthout vraagt toelating voor
het plaatsen van een container t.h.v. Koestraat 15 te 2270 Herenthout.
Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd tot op heden;
Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg, zoals gewijzigd tot op heden, in het bijzonder
de artikelen 8 en 9;
Het besluit van de gemeenteraad van 3 februari 2020 houdende vestiging van een
belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein;
De zonale politiecodex Neteland, zoals gewijzigd tot op heden, in het bijzonder artikel 156;
Feiten, context en argumentatie
Het verzoek van mevr. Juliana Witvrouwen, wonende Koestraat 15 te 2270 Herenthout.
Voor het plaatsen van een container op de openbare weg te Koestraat 15, vanaf
20/03/2020 tot en met 24/03/2020; dat de container wordt geplaatst door dakwerken Van
Helleputte, Jodenstraat 70 te Herenthout 2270;
Besluit
Artikel 1. Aan mevr. Juliana Witvrouwen, wonende Koestraat 15 te 2270 Herenthout wordt
toelating verleend voor voor het plaatsen van een container op het openbaar domein met
volgende kenmerken:
Plaats inname openbaar domein:
Koestraat 15 - 2 parkeerplaatsen
Begindatum inname openbaar domein:
20/03/2020
Einddatum
inname
openbaar
24/03/2020
domein(inbegrepen)
Dakwerken Van Helleputte, Jodenstraat 70 te
Verantwoordelijke signalisatie:
Herenthout 2270
Artikel 2. De toelating zoals bepaald bij artikel 1 wordt verleend onder volgende
voorwaarden
- De container moet voorzien zijn van wettelijke en reflecterende signalisatie volgens het
signalisatieplan gevoegd bij dit besluit, het signalisatieplan maakt integraal deel uit van
onderhavig besluit;
- De container moet op de parkeerstrook geplaatst worden;
- De container moet tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag
voldoende verlicht zijn;
- De container mag slechts geplaatst worden nadat de voorziene signalisatie werd
aangebracht;
- De vergunninghouder controleert dagelijks de signalisatie en verlichting;
- De aanwijzingen van de politie dienen onmiddellijk worden opgevolgd;
Artikel 3. Deze toelating kan geen enkele aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid
van het gemeentebestuur.
Artikel 4. Deze toelating moet steeds op verzoek van een gemachtigd persoon kunnen
getoond worden.
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Artikel 5. Een retributie is verschuldigd als volgt:
• indien de ingenomen oppervlakte kleiner of gelijk is aan 33 m² geldt het tarief van
€ 1 per m² en per dag ingenomen oppervlakte, en dit vanaf de derde dag van datum
inname.
• indien de ingenomen oppervlakte groter is dan 33 m² geldt het tarief van € 1 per
m² vanaf de eerste dag van datum inname.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Stijn Raeymaekers
Burgemeester
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