PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 24 maart 2010
Aanwezig: Kris Poelaert, Burgemeester - Voorzitter, Marc Bombaert, Lieven Vandenneucker,
Marie-Lousie Devriese, Jean-Marie Dierickx, Carina Ricour, Schepenen,
Nestor Cochez, Patrick De Vos, Hugo Moonens, Jeannine Berckmans, Lieven Snoeks, Hilde
Thiebaut, Kris Degroote, Marleen Heremans, Arlette Vierendeels, Marc Vanaudenhove,
Thierry Deblander, gemeenteraadsleden;
Ann Naert, Wnd secretaris
Ter zitting verontschuldigt de voorzitter Lieven Vandenneucker, Patrick De Vos en Arlette
Vierendeels.
De voorzitter vraagt de goedkeuring van het verslag van de vorige raadszitting.
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.
De voorzitter vraagt de goedkeuring om volgend punt aan de agenda toe te voegen :
- Samenstelling GECORO - wijziging
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord.

FINANCIEËN
1. Retributieregelement grafconcessies gemeentelijke begraafplaatsen +
begraving niet-inwoners – dienstjaar 2010 – Intrekking besluit van de
gemeenteraad van 23 december 2009.
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 23 december 2009 werd het retributieregelement
grafconcessies gemeentelijke begraafplaatsen + begraving niet-inwoners – dienstjaar 2010
goedgekeurd.
Het Vlaams ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling
Vlaams-Brabant, Dienst Financiën formuleerde een aantal opmerkingen bij dit besluit,
namelijk:
- In de beslissing worden de retributies voor de grafconcessies en de belasting op de
niet-inwoners blijkbaar door elkaar gebruikt.
- er wordt niet bepaald voor hoeveel jaren de concessies worden verleend.
- het is niet duidelijk of het tarief van 75 euro voor de begraving in gewone grond en
het begraven van een urne een belasting op de lijkbezorging van niet-inwoners betreft.
Bevoegdheid
Artikel 43§2, 15° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- De wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
- Het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met

latere wijzigingen;
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het besluit van de gemeenteraad van 23
december 2009 houdende goedkeuring Retributiereglement grafconcessies gemeentelijke
begraafplaatsen + begraving niet-inwoners – Dienstjaar 2010 in te trekken.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Het besluit van de gemeenteraad van 23 december 2009 houdende goedkeuring
Retributiereglement grafconcessies gemeentelijke begraafplaatsen + begraving niet-inwoners
– Dienstjaar 2010 in te trekken.
Artikel 2 :Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet

2. Retributiereglement op de graf-, columbarium en
asurnenveldconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen –
Dienstjaar 2010
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 23 december 2009 werd het retributiereglement
grafconcessies gemeentelijke begraafplaatsen + begraving niet-inwoners – dienstjaar 2010
goedgekeurd.
Het Vlaams ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling
Vlaams-Brabant, Dienst Financiën formuleerde echter een aantal opmerkingen bij dit besluit,
namelijk:
- in de beslissing worden de retributies voor de grafconcessies en de belasting op de nietinwoners blijkbaar door elkaar gebruikt;
- er wordt niet bepaald voor hoeveel jaren de concessies worden verleend;
- het is niet duidelijk of het tarief van 75 euro voor de begraving in gewone grond en het
begraven van een urne een belasting op de lijkbezorging van niet-inwoners betreft;
Bevoegdheid
Artikel 43§2, 15° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- De wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
- Het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met
latere wijzigingen;
- Besluit van de gemeenteraad van 27 december 2001 houdende de vaststelling van het
retributiereglement grafconcessies gemeentelijke begraafplaatsen + begraving niet-inwoners.

Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Het decreet van 16 januari 2004 bepaalt dat de gemeenteraad grafconcessies of concessies
voor columbaria kan toestaan op zijn gemeentelijke begraafplaatsen. De concessies kunnen
ten hoogste voor 50 jaar worden verleend maar ze kunnen wel hernieuwd worden.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de bedragen en de voorwaarden
voor het verlenen van concessies vast te stellen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een nieuw besluit te nemen waarbij de
voorwaarden voor het toekennen van een concessie worden vastgelegd.
Op de begraafplaatsen Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle en Kokejane moeten de grafkelders
door de concessiehouders of de nabestaanden aangebracht worden. Op de begraafplaats van
Herne zijn er reeds grafkelders aangebracht voor respectievelijk 1, 2 of 3 personen.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Er wordt een retributie gevestigd op de graf- columbarium- en
asurnenveldconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Artikel 2 : Bij het verstrijken van de vergunningsperiode, kan de grondconcessie vernieuwd
worden, aan het tarief en voor de duur dat voor dat soort concessies op dat ogenblik van
kracht is met dien verstande dat geen concessie kan verleend worden waarvan de duur groter
zou zijn dan deze van de oorspronkelijke.
De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de
aanvraag de concessie verwaarloosd is.
Indien er geen aanvraag voor een hernieuwing is gedaan dan vervalt de concessie.
Artikel 3 : De vergoeding voor een grafconcessie in volle grond zonder kelder voor de duur
van 50 jaar wordt vastgesteld op 620,00 euro voor alle begraafplaatsen. Deze vergoeding
geldt voor 1 of 2 personen en voor inwoners en niet inwoners.
Artikel 4 : De vergoeding voor een grafconcessie in een grafkelder voor de duur van vijftig
jaar voor de begraafplaatsen Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle en Kokejane wordt vastgesteld
op 620,00 euro. Deze vergoeding geldt voor 1, 2 of 3 personen en voor inwoners en niet
inwoners.
Artikel 5 : De vergoeding voor een grafconcessie in een grafkelder voor de duur van 50 jaar
voor de begraafplaats Herne wordt vastgesteld op 620,00 euro en
- 300,00 euro voor een kelder voor 1 persoon
- 570,00 euro voor een kelder voor 2 personen
- 870,00 euro voor een kelder voor 3 personen
Deze vergoeding geldt voor inwoners en niet inwoners.

Artikel 6 : De vergoeding van een grafconcessie voor het bijzetten van een asurne in het
columbarium wordt vastgesteld op 620,00 euro. Per nis kan slechts één urne worden bijgezet.
De kostprijs van een herinneringsmodule is in het bedrag van de concessie inbegrepen. De
graveringskosten zijn ten laste van de aanvrager.
Artikel 7 : De vergoeding van een grafconcessie voor het bijzetten van een asurn in een
urnekelder wordt vastgesteld op 910,00 euro. Per kelder kunnen 1 of 2 urnes geplaatst
worden.
De kostprijs van een herinneringsmodule is in het bedrag van de concessie inbegrepen. De
graveringskosten zijn ten laste van de aanvrager.
Artikel 8 : De vergoeding voor de aankoop van een herinneringsmodule aan de strooiweide
wordt vastgelegd op 160,00 euro. De graveringskosten zijn ten laste van de aanvrager.
De vergoeding voor de aankoop van een gedenksteen voor het begraven van een urne in volle
grond bedraagt 184,00 euro. De graveringskosten zijn ten laste van de aanvrager.
Artikel 9 : De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
De te kwijten som moet betaald worden aan de gewestelijk ontvanger of aan zijn
afgevaardigde op basis van een invorderingsstaat.
Artikel 10 :Bij gebrek van betaling in der minne zal de retributie burgerrechterlijk
ingevorderd worden.
Artikel 11 : Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 12 : Overeenkomstig artikel 253 3° van het Gemeentedecreet wordt een kopie van dit
besluit voor kennisneming toegestuurd worden aan de provinciegouverneur.

3. Belasting op begraving niet-inwoners – Dienstjaar 2010
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 23 december 2009 werd het retributiereglement
grafconcessies gemeentelijke begraafplaatsen + begraving niet-inwoners – dienstjaar 2010
goedgekeurd.
Het Vlaams ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling
Vlaams-Brabant, Dienst Financiën formuleerde echter een aantal opmerkingen bij dit besluit,
namelijk:
- in de beslissing worden de retributies voor de grafconcessies en de belasting op de nietinwoners blijkbaar door elkaar gebruikt;
- er wordt niet bepaald voor hoeveel jaren de concessies worden verleend;
- het is niet duidelijk of het tarief van 75 euro voor de begraving in gewone grond en het
begraven van een urne een belasting op de lijkbezorging van niet-inwoners betreft;
Bevoegdheid
Artikel 43§2, 15° van het gemeentedecreet

Juridische gronden
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen.
- Het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met
latere wijzigingen.
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- gemeentebelastingen.
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Volgens artikel 2 van het decreet van 16 januari 2004 is de begrafenis van een stoffelijk
overschot of een begraving van een asurn of de bijzetting ervan in een columbarium op de
gemeentelijke begraafplaats kosteloos voor de personen die ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente. Dit geldt eveneens
voor de asverstrooiing.
Voor niet inwoners mag wel een belasting worden aangerekend.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een nieuw besluit te nemen waarbij de belasting
voor de begrafenis van niet inwoners wordt bepaald rekening houdende met de bepalingen
van het decreet
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparig van stemmen
Artikel 1 : Er wordt met ingang van 1 januari 2010 voor een termijn die eindigt op 31
december 2012 een belasting gevestigd op de begrafenis van een stoffelijk overschot of de
begraving van een asurn of de bijzetting ervan in een columbarium op de gemeentelijke
begraafplaats voor personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het
vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente
Asverstrooiing is gratis.
Artikel 2 : De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving of de bijzetting in
een columbarium op de gemeentelijke begraafplaatsen aanvraagt.
Artikel 3 : De belasting wordt vastgesteld op 75 euro per begraving van een stoffelijk
overschot, per begraving van een asurn of per bijzetting in een columbarium.
Artikel 4 : De belasting moet contant betaald worden bij de aanvraag van de begraving of de
bijzetting. Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd
en is ze onmiddellijk eisbaar.
Artikel 5 : Overeenkomstig artikel 253 3° van het Gemeentedecreet wordt een kopie van dit
besluit voor kennisneming toegestuurd worden aan de provinciegouverneur.

4. Belastingsreglement op onbebouwde percelen in niet-vervallen
verkavelingen – Intrekking besluit van de gemeenteraad van 23
december 2009.
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 23 december 2009 keurde de gemeenteraad de belasting op niet-bebouwde percelen in
niet-vervallen verkavelingen goed.
Het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken maakte de opmerking dat de wetgeving betreffende
deze materie gewijzigd werd in het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009. Dit
decreet bevat enkele minimale regelen waaraan deze heffing moet voldoen (inzonderheid de
minimale heffingsbedragen).
Artikel 3.2.5§1-1° van het decreet bepaalt : “indien de activeringsheffing wordt vastgesteld op
een bedrag per strekkende meter lengte van de bouwgrond of kavel, bedraagt de heffing ten
minste €12,50 per strekkende meter”.
Bijgevolg is de eerder genomen beslissing in strijd met de wetgeving en dient deze aangepast
te worden.
Juridische gronden
- Decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009.
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen
- Artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de Gemeenteraad
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de het belastingsreglement op onbebouwde
percelen in niet-vervallen verkavelingen in te trekken.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Het belastingsreglement op onbebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen in te
trekken.
Artikel 2:
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet

5. Belastingsreglement op onbebouwde percelen in niet-vervallen
verkavelingen – Aanpassing – Goedkeuring
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Ter zitting werd de beslissing van de gemeenteraad dd.23 december 2009 betreffende het
belastingsreglement op onbebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen ingetrokken.
Deze beslissing dient dus aangepast te worden conform het decreet grond- en pandenbeleid
van 27 maart 2009.
Juridische gronden
- Decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009.
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen
- Artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de Gemeenteraad
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de het belastingsreglement op onbebouwde
percelen in niet-vervallen verkavelingen aan te passen.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Het belastingsreglement op onbebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen als volgt
aan te passen :
Artikel 1 :
Er wordt voor het dienstjaar 2010 een directe gemeentebelasting gevestigd op de nietgebouwde percelen, begrepen in een niet-vervallen verkaveling.
Als niet-gebouwd perceel wordt beschouwd elk perceel, als zodanig vermeld in de
verkavelingsvergunning, waarop de oprichting van een voor bewoning bestemd gebouw niet
is aangevat op 01 januari van het belastingsjaar.
Artikel 2 :
De belasting is verschuldigd door de eigenaar op 01 januari van het belastingjaar; in geval
van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van eigenaar beoordeeld op de datum
van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht.
In geval van medeëigendom, is ieder medeëigenaar belastingschuldig voor zijn wettelijk deel.

Artikel 3 :
De jaarlijkse belasting wordt geheven op de niet-bebouwde percelen, gelegen in een nietvervallen verkaveling
Met betrekking tot de percelen begrepen in verkavelingen waarvoor de eerste maal een
verkavelingsvergunning werd of wordt afgegeven, is de belasting toepasselijk :
- Vanaf 01 januari van het tweede jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning, wanneer
de verkaveling geen werken omvat;
- Vanaf 01 januari van het jaar dat volgt op het einde van de voorgeschreven werken en
lasten, in de andere gevallen; het einde van de werken wordt vastgesteld door het College
van Burgemeester en Schepenen.
Wanneer echter de werken door de verkavelaar worden uitgevoerd, geldt de vrijstelling
slechts gedurende maximaal drie jaar vanaf het jaar dat volgt op de afgifte van de
vergunning;
Wanneer de verkaveling in fasen mag worden uitgevoerd, zijn de bepalingen van dit artikel
“mutatis mutandis” op de kavels van elke fase van toepassing.
Artikel 4 :
Van de belasting zijn ontheven :
1. de eigenaars van één enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander onroerend
goed;
2. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
3. de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen werken omvat, en dit gedurende
het jaar volgend op het jaar waarin de verkavelingsvergunning werd toegekend;
4. de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat, en dit gedurende het
jaar volgend op het jaar waarin het attest werd toegekend, bedoeld in art. 101 §3;
5. de ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind ten laste.
6. percelen die ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht niet voor bebouwing
kunnen worden bestemd;
In de punten 1 en 5 gelden de verleende ontheffingen slechts gedurende de vijf kalenderjaren
die volgen op de verwerving van het goed. Ze gelden gedurende de vijf dienstjaren die volgen
op de inwerkingtreding van de belastingsverordening, indien het goed op dat tijdstip reeds
verworven is.
Artikel 5 :
De belasting wordt vastgesteld op €12,50 per strekkende meter lengte van het perceel palende
aan een al dan niet verwezenlijkte weg die voorkomt in de verkavelingsvergunning, met een
minimum van €150,00 per perceel, elk gedeelte van een meter wordt als een volle meter
beschouwd.
Wanneer een perceel aan verscheidene straten paalt, is de langste gevellengte langs één deze
straten de grondslag van de belastingberekening.
Wanneer het perceel begrepen is in een afgesneden hoek, gevormd door twee openbare
wegen, is de belastbare lengte gelijk aan de langste van de rechte gevellengten, vermeerderd
met de helft van de afgesneden hoek.

Artikel 6 :
De belastingsschuldige of zijn vertegenwoordiger ontvangt vanwege het gemeentebestuur een
aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde
vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingsschuldige of zijn vertegenwoordiger die geen aangifteformulier heeft ontvangen,
is gehouden, uiterlijk op 31 maart van het belastingsjaar, aan het gemeentebestuur de voor de
aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te bestellen.
Artikel 7 :
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingsschuldige of zijn
vertegenwoordiger van ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Artikel 8 :
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld wordt door het
College van Burgemeester en Schepenen en uitvoerbaar verklaard door de Gouverneur.
Artikel 9 :
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10 :
De belastingsschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde
kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Artikel 11 :
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6
tot 9 (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder nalatigheids- en
moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het
W.I.B. (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name
niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 12 :
Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze verordening en
de belastingverordening op de niet-gebouwde percelen begrepen in een niet-vervallen
verkaveling, is alleen deze laatste verordening van toepassing.
Artikel 13:
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Artikel 2:
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet

PATRIMONIUM
6. Polyvalente zaal Sint-Pieters-Kapelle - gebruikersreglement –
goedkeuring
De Raad,
Aanleiding en doel
In de polyvalente zaal van Sint-Pieters-Kapelle werden belangrijke investeringen gedaan. De
tarieven voor het gebruik van de zaal en toebehoren dienen aangepast te worden.
Bovendien is het nodig om een reglement voor de gebruikers vast te stellen
Bevoegdheid
- Artikel 43,§2, 2 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
- Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2009 houdende goedkeuren tarief voor het
gebruik van de keuken
- Algemeen beleidsprogramma 2007-2013: rubriek 17: het verenigingsleven ondersteunen,
punt : uitbouwen polyvalente feestzaal Sint-Pieters-Kapelle
- Besluit van het College van burgemeester en schepenen van 3 maart 2010 houdende
vaststelling van het ontwerp van gebruikersreglement.
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het ontwerp van gebruikersreglement goed te
keuren.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Het gebruikersreglement voor de polyvalente zaal van Sint-Pieters-Kapelle wordt
goedgekeurd volgens de hiernavermelde tekst.
Artikel 2 : Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 april 2010.
Artikel 3 : De nieuwe tarieven treden in werking op 1 april 2010 met volgende uitzondering:
- reeds vastgelegde reservaties tot 31 augustus 2010 genieten van de oude tarieven
- reeds vastgelegde reservaties vanaf 1 september 2010 worden verwittigd van de nieuwe
tarieven en krijgen de mogelijkheid om de reservatie in te trekken.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt conform art 186 van het gemeentedecreet
Artikel 5: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet

Gebruiksreglement feestzaal Sint-Pieters-Kapelle
Het gemeentebeleid beschrijft dat het gemeentebestuur wil bouwen aan het
gemeenschapsleven, het sociaal weefsel wil versterken en het verenigingsleven wil
ondersteunen. Om deze redenen deed het gemeentebestuur belangrijke investeringen om de
polyvalente feestzaal uit te bouwen tot een aangename locatie voor activiteiten.
In dit reglement wil het gemeentebestuur duidelijke afspraken met de gebruikers vastleggen
om het ter beschikking stellen van de zaal niet in het gedrang te brengen.
ARTIKEL 1: Locatie
De polyvalente feestzaal is gelegen in de Markstraat 17, 1541 Sint-Pieters-Kapelle.
Het gemeentebestuur van Herne stelt de feestzaal ter beschikking voor vergaderingen, privé
feesten, eetfestijnen, culturele en sportmanifestaties, rouwmaaltijden.
ARTIKEL 2: Uitrusting
De feestzaal is uitgerust met:
- Een geïnstalleerde toog met tapinstallatie, afwasbak, glazen, frigo’s.
- Een keuken met gasvuren, frigo’s, bakoven, koffiezet, afwasmachine, keukengerief
(borden, tassen, glazen, bestek).
- Tafels en stoelen.
Het gebruik van de in de zaal vast aanwezige materialen (tafels, stoelen, keukenuitrusting,..)
is inbegrepen in het verhuurbedrag. De gebruikte materialen moeten ingeleverd worden in de
toestand zoals ze werden afgeleverd.
De volledige materiaallijst is terug te vinden onder bijlage 2. Een aanvraag voor extra tafels
en stoelen kan aangevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepen of de
gemeentelijke uitleendienst. Dit dient minimum 2 weken voor de activiteit te gebeuren, met
uitzondering evenwel van reservaties voor rouwmaaltijden.
ARTIKEL3: Gebruikers
De volgende categorieën komen in aanmerking voor gebruik van de feestzaal:
- Organisaties zoals adviesraden, gemeentelijke diensten, OCMW, scholen)
- Verenigingen (jeugd, sport, cultuur, senioren,..)
- Individuele personen.
ARTIKEL 4: Aanvraag
De aanvraag voor het gebruik dient schriftelijk te gebeuren op de rekendienst van de
gemeente Herne en via het aanvraagformulier (zie bijlage). Het formulier is te verkrijgen op
de rekendienst of via de gemeentelijke website (www.herne.be).
Rekendienst Herne
Centrum 17
1540 Herne
02/397 11 54
marleen.flamant@herne.be

De reservering is pas definitief na betaling van de huurprijs en de waarborg. Bij gelijktijdige
of overlappende aanvragen, krijgt de eerste aanvraag voorrang. Reservaties kunnen echter ten
vroegste 1 jaar op voorhand aangevraagd worden.

De reservatieaanvraag gebeurt door één meerderjarige verantwoordelijke. Een minderjarige
wordt vertegenwoordigd door één van de ouders of voogd.
Het gebruik van foutieve of valse gegevens in het aanvraagformulier , kan aanleiding geven
tot het vervallen van de reservatie.
ARTIKEL 5: beschikbaarheid
De feestzaal is ten vroegste ter beschikking vanaf 8u ’s morgens. Van het aanvangsuur kan
afgeweken worden mits gegronde reden. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist
hierover.
De activiteit moet ten laatste om tot 4u00 ’s nachts eindigen. De feestzaal mag niet gebruikt
worden voor overnachting.
Is de zaal niet volledig ontruimd tegen het afgesproken tijdstip of niet volledig opgeruimd
zoals ze was bij het in gebruik nemen dan wordt de waarborg niet terugbetaald.
ARTIKEL 6: wetgeving
Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften van de
gemeente en alle bovenlokale overheden, van auteursrechten, van politiereglementen, de
gemeentelijke reglementen en van de wet op de handelspraktijken.
Sabam is voor rekening van de gebruiker.
Voor meer informatie ivm sabam kan u terecht op www.sabam.be of 016/58 57 53.
Voor aanvraagformulieren kan u terecht op de jeugddienst of agent.vilvoorde@sabam.be.
De gebruiker dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke en
materiële schade af te sluiten voor zijn activiteit (voor zover deze hier nog niet over zou
beschikken).
ARTIKEL 7 verbodsbepalingen
 Het is strikt verboden om te roken in de zaal.


De zaal kan maximaal XX aantal deelnemers bevatten. De gebruiker staat in voor de
strikte naleving van deze norm. Het gemeentebestuur noch haar aangestelden kunnen
enige aansprakelijkheid dragen voor de schadelijke gevolgen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in enig verband staan met het toelaten van een te hoog aantal personen.



Alle uitgangen moeten effectief worden vrijgehouden tijdens de activiteit. Er mag in
geen geval materiaal voor geplaatst worden.



Het is verboden brandveroorzakende materialen aan te brengen in het gebouw.



Duimspijkers, nagels, e.d. mogen niet worden gebruikt om mededelingen,
versieringen, prijslijsten ed op te hangen. Hiervoor dient het prikbord te worden
gebruikt.



Het beschrijven of beplakken van muren, vensters, deuren en plafonds is evenmin
toegestaan.

ARTIKEL 8: begin en einde activiteit
• De zaal dient in verzorgde staat te worden achtergelaten.

•

De gebruikte infrastructuur wordt volledig afvalvrij gemaakt (ook flyers, affiches,…),
Dit geldt voor zowel de vloer, toog, toiletten en keuken.

•

Het afval dient gesorteerd te worden volgens de gangbare normen en wordt in
vuilzakken van de gemeente gedaan (oranje voor afval, blauwe voor PMD).

•

De tafels en de stoelen worden teruggeplaatst.

•

De toog wordt leeg achtergelaten.

•

Glazen worden afgewassen, afgedroogd en op de daarvoor voorziene plaats gezet.

•

Bij het verlaten van het gebouw dienen alle lichten gedoofd, de verwarming en frigo’s
uitgezet en dienen alle deuren en vensters gesloten te worden.

De gebruiker dient de volgende benodigdheden mee te brengen:
 Afwaszeep
 Vaatdoeken, pannenlappen
 Vuilzakken van de gemeente Herne (oranje voor afval, blauwe voor PMD.
 Toiletpapier
De vuilniszakken worden door de gebruiker meegenomen evenals lege flessen, bokalen,
kartons enz.
Voor eetfestijnen kunnen verenigingen uit Herne gebruik maken van een eenmalige kaart
voor het gebruik van het containerpark. Deze kaart kan bekomen worden op de milieudienst
en geldt enkel voor de algemene containers zoals papier en karton, PMD, frietuurolie,
batterijen,… Voor grote hoeveelheden restafval is er een mogelijkheid om een container te
huren. Meer informatie op de milieudienst.
Milieudienst Herne
Centrum 17
1540 Herne
02/397 11 61
Anja.mertens@herne.be

Na gebruik word(t)en:
 het keukengerief gesorteerd en opgestapeld in de daarvoor voorziene kasten,
 gebroken keukengerief gemeld aan de rekendienst,
 de bakoven proper gemaakt,
 gasvuren gekuist,
 frigo’ leeg en proper gemaakt,
 de afwasmachine ontdaan van etensresten,
 het koffiezetapparaat afgewassen,
 etensresten verwijderd en mee genomen.
Eventueel achtergelaten afval wordt op kosten van de gebruik(st)er(s) verwijderd.

De gebruiker dient de zaal in dezelfde toestand te verlaten als dewelke hij/zij deze gevonden
heeft.
De sleutel dient te worden afgehaald en teruggebracht bij 1 ………..
De controle op het net en correct nalaten van de zaal en de toebehoren, zoals voorzien in
artikel 2, gebeurt door een aangestelde van het gemeentebestuur.
De gebruiker verklaart zich akkoord met de bevindingen opgesteld door deze aangestelde.
Verkiest de gebruiker echter een tegensprekelijke vaststelling dan dient hij hiervoor de nodige
afspraken te maken met de aangestelde van het gemeentebestuur. De vaststelling moet
gebeuren binnen een kort tijdsbestek na het gebruik van de zaal zodat de volgende reservaties
niet in het gedrang komen.
ARTIKEL 9: schade
De gebruiker is verantwoordelijk voor de schade aangericht aan het gebouw en aan het
meubilair zowel door hemzelf, zijn aangestelden als door de deelnemers van de door hem
ingerichte activiteit.
Schadevergoeding wordt de gebruiker aangerekend ten bedrage van herstelling- of
vervangingskosten. Eventuele beschadigingen of diefstal moeten onmiddellijk gemeld worden
aan de rekendienst. Bij herhaalde of ernstige beschadiging kan de betrokken organisatie,
vereniging of privépersoon voor een bepaalde periode geschorst of uitgesloten worden van de
dienstverlening. Het College van Burgemeester en Schepenen kan hierover beslissen.
ARTIKEL 10: onderverhuur
De gebruiker verbindt zich ertoe de zaal en bijhorende materialen in geen geval verder uit te
lenen of te verhuren aan derden. In geval van verdere uitlening of verhuring kan de
organisatie of het initiatief geschorst of uitgesloten worden van verder gebruik van de zaal.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan hierover beslissen.
ARTIKEL 11: drank
De gebruiker zorgt zelf voor drank en het koud zetten van deze dranken. Alle bakken en vaten
dienen verwijderd te worden bij het verlaten van de zaal.
ARTIKEL 12
Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor achtergelaten materialen
of diefstal. Het gemeentebestuur van Herne kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
ongevallen of eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik
van de zaal en bijhorende materialen. De gebruiker doet hiervoor afstand van verhaal ten
opzichte van het gemeentebestuur.
ARTIKEL 13
De gemeente behoudt zich het recht om na de totstandkoming van de overeenkomst, de
feestzaal te sluiten en de reserveringen te annuleren voor zolang als nodig ingeval van:
Gebeurtenissen veroorzaakt door overmacht.
Werken: herstellingswerken, aanpassingswerken, technische werken,
vernieuwingswerken, … die het sluiten van de accommodatie geheel of gedeeltelijk
vereisen.
In voorkomende gevallen zal men geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van
schadevergoeding.
1

In te vullen op het ogenblik van het afsluiten van de reservatie

ARTIKEL 14: kostprijs gebruik feestzaal
Elke gebruiker dient minstens één week voor de activiteit het huurgeld en een waarborg te
betalen, met uitzondering voor rouwmaaltijden. Zonder betaling van het huurgeld en de
waarborg, wordt de zaal niet ter beschikking gesteld van de gebruiker.
De huur is afhankelijk van de aard van de activiteit en de woonplaats van de gebruiker.
De huurprijs en de waarborg zijn bepaald door de gemeenteraad in zitting van … 2010 en
kunnen door het College van Burgemeester en Schepenen na een schriftelijke aanvraag voor
uitzonderlijke gevallen herzien worden.
Deze prijzen zijn geldig vanaf het moment dat dit reglement in voege treedt.
ARTIKEL 15: prijslijst
Inwoners
Privéfeest, fuif

250

Niet-inwoners

Waarborg

Extra keuken

350

75

neen

Eetfestijn per dag

125

250

75

neen

Culturele
manifestatie
Sportmanifestatie

75

250

75

neen

75

250

75

neen

Rouwmaaltijd

125

150

neen

neen

Gewone
vergadering

0

10

neen

20

ARTIKEL 16
Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de inning van alle kosten die verbonden zijn aan het
gebruik en verbruik bij burgerlijke rechtsvordering geschieden door het gemeentebestuur van
Herne.
Bij een annulering van een activiteit, is de gebruiker het verhuurbedrag niet verschuldigd, op
voorwaarde dat de rekendienst tijdig in kennis is gesteld van het niet gebruiken van de
accommodatie. Als tijdig wordt beschouwd een periode van minimum twee weken voor de
aanvang van de activiteit.
ARTIKEL 17
In geval van betwistingen, schendingen van het gebruiksreglement, moeilijkheden en/of
situaties die niet in dit reglement staan, zal het College van Burgemeester en Schepenen
hierover een beslissing nemen en de organisatie hiervan schriftelijk in kennis stellen.
ARTIKEL 18: veiligheidsvoorschriften
De organisator zorgt voor toepassing van de volgende voorschriften:
 ramen en deuren dienen dicht te blijven om geluidsoverlast te beperken,


alle evacuatiewegen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden,



fietsen, bromfietsen en wagens moeten op de daartoe voorziene plaatsen gestald
worden,



de bezoekers van de feestzaal dienen de buren, planten en dieren in de omgeving van
het gebouw te respecteren. Vandalisme, agressiviteit en nachtlawaai worden in en rond
de feestzaal niet geduld,



iedere bezoeker die in of rond de feestzaal in het bezit wordt gevonden van
voorwerpen die het vlot verloop van activiteiten of de veiligheid van aanwezigen in
het gedrang kunnen brengen, zal de toegang tot de feestzaal worden geweigerd. Bij
betwisting wordt de politie gewaarschuwd,



noodzakelijke en dringende herstellingen aan de infrastructuur worden onmiddellijk
gemeld aan de rekendienst en worden niet door de organisator zelf uitgevoerd,



het is verboden om open vuren te maken, bijkomende verwarmingsinstallaties te
gebruiken, vuurwerk af te steken in en rond de feestzaal, tenzij na positief advies van
de brandweer,



drugs zijn niet toegelaten in en rond de feestzaal. De organisator heeft meldingsplicht
als er tijdens de activiteit drugs worden gebruikt, gedeald en/of verkocht,



er worden geen wijzigingen aangebracht aan de elektrische systemen of de
lichtpunten. Bij extra plaatsing van elektrische groepen en/of werfkasten laat de
organisator deze systemen door een erkend keuringsmechanisme controleren.

Bijlagen:
Bijlage 1 = aanvraagformulier feestzaal
Bijlage 2 = materiaallijst feestzaal

AANVRAAGFORMULIER FEESTZAAL SINT-PIETERS-KAPELLE
Datum aanvraag: ………………………………………………………………….................
Datum activiteit: ……………………………………………………………………………….
Naam activiteit:………………………………………………………………………………
Soort activiteit: privé - eetfestijn - culturele of sportmanifestatie - openbaar
vergadering - rouwmaaltijd
Organisatie: ……………………………………………………………………………………
Naam en voornaam gebruiker:
………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………
Telnr / gsmnr:…………………………………………………………………………………
Emailadres:…………………………………………………………………………………….

De gebruiker betaalt …………..€ huurgeld en …………..€ waarborg.
Rekendienst
Centrum 17
1540 Herne
02/397 11 54
marleen.flamant@herne.be
De gebruiker gaat akkoord met de voorwaarden uit het gebruiksreglement en de wetgeving en
doet afstand van verhaal t.o.v. het gemeentebestuur.
Opgemaakt in 3 exemplaren te Herne op

handtekening gebruiker

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
7. Overheidsopdracht leveren en plaatsen van verkeersborden met
toebehoren in kader van de invoering van zonale
snelheidsbeperkingen.
Goedkeuren van het bestek met de voorwaarden, de wijze gunnen en
de raming
- perceel 1 : levering van verkeersborden met toebehoren: raming
€13.000 excl btw
perceel 2 : plaatsing van verkeersborden met toebehoren: raming
€7.000 excl btw
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 30 september 2009 werd beslist om in uitvoering van art
65.5 van de wegcode over te gaan tot de uniformisering van de snelheidsregimes en de
invoering van zonale snelheidsbeperkingen.
Om dit besluit te kunnen uitvoeren moeten aangepaste verkeersborden aangekocht en
geplaatst worden.
Bevoegdheid
Art. 43, §2, 11° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Wet van 24 december 1993 (BS 22-01-1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS 26-01-1996) betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken
en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS 18-10-1996) tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene
aannemingsvoorwaarden
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot het uitschrijven van een
overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van verkeersborden.
Er wordt voorgesteld om de opdracht op te delen in 2 percelen:
perceel 1: levering van de verkeersborden en toebehoren
perceel 2: plaatsing van de verkeersborden en toebehoren.
Dit laat toe om perceel 2 niet te toe te wijzen en dit in eigen beheer uit te voeren of om de
percelen aan verschillende inschrijvers toe te wijzen.
Rekening houdende met de raming van de opdracht kan deze gegund worden via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek met de wijze van gunnen en de voorwaarden
goed te keuren, evenals de raming volgens de technische fiche die hierbij wordt gevoegd.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De opdracht voor leveren en plaatsen van verkeersborden met toebehoren in kader
van de invoering van zonale snelheidsbeperkingen.
zal worden toegewezen na raadpleging volgens de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking overeenkomstig artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993.
Artikel 2 : Het bijzonder bestek voor deze opdracht en de raming ten bedrage van €13.000,00
(exclusief BTW) voor perceel 1 en €7.000,00 (exclusief BTW) voor perceel 2 worden
goedgekeurd.
Artikel 3 :De opdracht wordt gefinancierd via een lening in de buitengewone begroting
423/741/52.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.

POLITIE
8. Parkeerverbod Stationsplein naar aanleiding van kaatswedstrijden Goedkeuring
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De kaatswedstrijden op het Stationsplein vinden plaats op zondagmorgen vanaf 08u30 tot
13u. De wedstrijden starten begin april en stoppen eind september.
Gedurende deze periode dient het Stationsplein op zondagmorgen vrij te zijn van voertuigen.
Om deze reden wordt een parkeerverbod vooropgesteld.
Daarom wordt voorgesteld borden T 250 zone E1 (zoneborden met begin- en eindeaanduiding
van de zone waar het parkeerverbod geldt) met een onderbord “op zon- en feestdagen vanaf
08u tot 13u”.
Praktische uitwerking:
- Aan het einde van de Lorengstraat, richting Stationsplein, wordt rechts een bord
geplaatst Begin van het parkeerverbod.
- Aan het einde van het Stationsplein, komende van de Lorengstraat, wordt rechts een
bord geplaatst Einde van het parkeerverbod.
- Aan het begin van het Stationsplein, komende van de Stationstraat, Kouterstraat of
Breemstraat, wordt rechts een bord geplaatst Begin van het parkeerverbod.
- Aan het begin van de Lorengstraat, komende van het Stationsplein, wordt rechts een
bord geplaatst Einde van het parkeerverbod.
Buiten de kaatsperiode zullen de borden verwijderd worden door de gemeentediensten.
Indien een parkeerverbod zou gelden op andere dan zon-en feestdagen zal de manuele
procedure (= plaatsing) worden toegepast.
Juridische gronden
- Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976
- Artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de Gemeenteraad
- Artikel 119 van het Gemeentedecreet
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het parkeerverbod op zondagmorgen op het
Stationsplein vanaf 8u30 tot 13u goed te keuren.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt het parkeerverbod voor de kaatswedstrijden op het Stationsplein goed.

Artikel 2:
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet en wordt overgemaakt aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en
aan die van de politierechtbank.

TOELAGEN
9. Afvalpreventie – Kippenactie 2010 - Toelage
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De milieuraad stelde voor om opnieuw een kippenactie te organiseren. De bedoeling is dat
inwoners van Herne in het kader van afvalpreventie kippen aankopen aan een voordeeltarief.
Het College oordeelde dat het opportuun is dit “kippenproject” verder te zetten en financieel
te ondersteunen om te komen tot een afname van de hoeveelheid groenten-, fruit- en tuinafval
in het restafval.
Juridische gronden
- Artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de Gemeenteraad
- Milieu jaarprogramma
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan om aan de inwoners van Herne een
toelage te geven van 50% van de kostprijs voor de aankoop van kippen echter beperkt tot 3
kippen per huishouden.
We stellen voor deze toelage goed te keuren voor het jaar 2010 en daarna het project opnieuw
te evalueren.
De nodige kredieten werden hiervoor voorzien in de gewone begroting onder artikel
879/124-04.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Voor het jaar 2010 een toelage toe te kennen aan de inwoners van Herne die kippen aankopen
in het kader van de kippenactie.
Artikel 2:
De toelage bedraagt 50% van de kostprijs voor de aankoop van kippen echter beperkt tot 3
kippen per huishouden.

Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de praktische uitvoering van dit
besluit.
Artikel 4
Dit toelagereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet en wordt van kracht de vijfde dag na de bekendmaking ervan
overeenkomstig artikel 187 van het gemeentedecreet
Artikel 5:
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet.

10.Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën - Gemeentelijke
bijdrage 2010 Goedkeuring
Aanleiding en doel
Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën is een door de Vlaamse regering erkende vzw
die opgericht werd in 1993. Het is een samenwerkingsverband van overheden en
natuurverenigingen, landbouworganisaties, wildbeheerseenheden en toeristische
verenigingen.
De gemeente Herne heeft een samenwerkingsverband aangegaan met de vzw..
Bij schrijven van 4 maart 2010 doet de vzw Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën een
aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke dotatie van 0,25 euro per inwoner.
Bevoegdheid
- Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- Decreet van 6 juli 2001houdende de intergemeentelijke samenwerking
- Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Voor de berekening van de bijdrage wordt het aantal inwoners op 01/01 van het voorgaande
jaar als basis gebruikt. Voor 2010 komt de gemeentelijke bijdrage op 1649.25 euro.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 : Aan Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën een gemeentelijke bijdrage toe
te kennen van €1.649,25 teneinde hen toe te laten een gedeelte van hun werkingskosten te
honoreren.
Artikel 2 : Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de
gewestelijke ontvanger van de gemeente.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

GEHEIME ZITTING

* Samenstelling GECORO – Wijziging

Gemeentesecretaris A.I.

Burgemeester,

NAERT A.

K. POELAERT

