Aanvraagformulier werken aan boordstenen
Ondergetekende
Naam en voornaam:
Straat en nummer:
Postcode en gemeente:
Telefoon tijdens kantooruren:
Gsm:
E-mail:

Verzoekt het gemeentebestuur van Berlare tot het uitvoeren van volgende werken:
Verlagen van bordstenen over een breedte van ………………………. meter
Verhogen van bordstenen over een breedte van ………………………. meter

Plaats van de uitvoering
Straat en nummer:

Eventuele opmerkingen:

De kostprijs van de werken is ten laste van de aanvrager.
Datum:
Handtekening voor akkoord:
(Vul vrijblijvend het formulier in. Je wordt zodra mogelijk gecontacteerd door de technische dienst. Er
wordt een plaatsbezoek uitgevoerd. Indien de werken realiseerbaar zijn en je deze wenst te laten
uitvoeren, dien je dit formulier te ondertekenen. Van zodra de betaling is gebeurd zullen de werken
worden opgenomen in het werkschema en zal je een uitvoeringsdatum medegedeeld worden.)
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In aansluiting op uw aanvraag delen wij u de bindende richtlijnen mede:
1. Aanpassen boordstenen:
De retributie wordt vastgelegd op een forfaitair bedrag van 150,00 euro, inclusief de
eventuele aanpassingswerken van de bijhorige voetpaden en voor een maximum lengte van 4
meter. De aanvraag gebeurt door middel van een aanvraagformulier dat u kan bekomen op
de technische dienst van de gemeente. Nadat het formulier is ingevuld dient u het terug te
bezorgen aan de technische dienst, er zal dan een plaatsbezoek worden uitgevoerd. Wanneer
de werken realiseerbaar zijn en u deze wenst te laten uitvoeren, dient u het
aanvraagformulier te ondertekenen en ontvangt u een overschrijvingsformulier. Van zodra de
betaling is gebeurd zullen de werken worden opgenomen in het werkschema en zal u een
uitvoeringsdatum worden meegedeeld.
We wensen te benadrukken dat u als particulier nooit werken mag uitvoeren aan het
openbaar domein zonder een schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en
schepenen. Dit betekent dat wanneer u bijvoorbeeld een oprit wenst aan te leggen op het
openbaar domein,of u wenst paaltjes te plaatsen of dergelijke, u hiervoor steeds een toelating
nodig hebt van het gemeentebestuur.
2. Rioolaansluitingen
Artikel 1
Gemeente Berlare heft van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2018 een retributie voor
het aansluiten van woningen op het rioolnet.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door iedere eigenaar waar aansluiting verplicht wordt uitgevoerd
door de gemeentediensten of door de aangestelde aannemer.
Artikel 3
Het forfaitair bedrag van de retributie wordt bepaald op 50,00 euro (incl. btw) per lopende
meter met een minimum van 500,00 euro (incl. btw) per aansluiting. Het maximaal aantal aan
te rekenen lopende meter zal deze zijn gemeten van aan de grens van de eigendom van de
aanvrager tot aan de as van de weg. Ingeval van dubbele riolering wordt de afstand gemeten
vanaf de eigendom tot aan de riolering.
Artikel 4
Indien op eenzelfde plaats voor zowel het afvalwater als voor het regenwater een
aansluitputje dient te worden geplaatst, moet er voor dit tweede putje forfaitair 350,00 euro
(incl. btw) worden betaald.
Artikel 5
Het gemeentebestuur behoudt in ieder geval het recht te weigeren het werk uit te voeren of
de uitvoering ervan uit te stellen.
Artikel 6
Het verschuldigde bedrag wordt vooraf, als veiligheidsmaatregel, in handen van de
gemeenteontvanger gedeponeerd.
Artikel 7
De retributie is niet verschuldigd:
wanneer het beoogde werk reeds als dusdanig aanleiding geeft tot de invordering van
een belasting of van een speciale retributie ten voordele van de gemeente.
door de eigenaars van eigendommen waar rioleringsaansluitputjes voorzien zijn in
opdracht van de gemeente en die reeds de kostprijs van de aanleg van het aansluitputje
en van de aansluiting aan de hoofdriolering betaalden. De desbetreffende eigenaars
mogen zelf de aansluiting in het aansluitputje realiseren mits zij dit op voorhand melden
aan de gemeente en zij de aansluiting realiseren zonder beschadiging van het openbaar
domein.
wanneer de prijs voor het werk speciaal werd vastgelegd bij overeenkomst tussen de
gemeente en de belanghebbende.
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Artikel 8
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
3. Plaatsen van kranen, afsluitingen, bouwmaterialen e.d. op de openbare weg
Een machtiging is vereist voor de inname van de openbare weg en moet aangevraagd worden
op de technische dienst van de gemeente Berlare, ten minste 1 maand voor de aanvang van
de werken. (voor inlichtingen en aanvragen, neem contact op met de technische dienst, Dorp
22, 9290 Berlare, 052 43 23 46, technische.dienst@berlare.be)
Alle schade toegebracht aan het openbaar domein tengevolge van de bouwwerken is ten laste
van de bouwheer.
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