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Openbare zitting
1.

Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 29 maart 2021

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
• Gelet meer bepaald op art. 32 van dit decreet inzake de notulen en het zittingsverslag van de
gemeenteraadzitting.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
1 afwezig Heekhaut Christiaan, raadslid

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 29 maart 2021 goed.
ART. 2
Neemt kennis van het zittingsverslag (https://webberlare.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad-29-maart-2021) van 29 maart 2021.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

2.

Akte nemen ontslag raadslid

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 meer bepaald op artikel 9;
• Gelet op het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8/07/2011 en meer in het bijzonder artikel 58
m.b.t. de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
• Gelet op de eedaflegging als gemeenteraadslid van mevrouw Angelique Verdurmen, in de
gemeenteraadzitting van 3/01/2019;
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• Gelet op het schrijven van raadslid Verdurmen, ontvangen op het gemeentebestuur op 19 maart
2021, waarbij zij haar ontslag geeft;
• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:
ART. 1
Akte te nemen van het ontslag als gemeenteraadslid van mevrouw Angelique Verdurmen.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
3.

Kennisnemen eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek van de
geloofsbrieven

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8/07/2011 zoals gewijzigd tot op heden;
• Gelet op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018 zoals geldig verklaard op
door de Raad voor verkiezingsbetwistingen van Oost-Vlaanderen;
• Gelet op het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeenteraadverkiezingen
van 14/10/2018;
• Gelet op de eedaflegging van de verkozenen als raadsleden in de installatievergadering van
03/01/2019 waaronder mevrouw Angélique Verdurmen;
• Gelet op de aktename in zitting van heden van het ontslag van gemeenteraadslid Angélique
Verdurmen;
• Overwegende dat het raadslid bij de verkiezingen van 14/10/2018 werd verkozen op de lijst nr. 5
Vlaams Belang;
• Overwegende dat het proces-verbaal van het hoofdbureau van de gemeenteraadsverkiezingen
van 14/10/2018 als eerste opvolger de heer Christiaan Heekhaut aanduidt;
• Overwegende het schrijven van 31/03/2021 van de algemeen directeur aan betrokkene met
uitnodiging tot de eedaflegging als raadslid in opvolging (ref: BR21002242);
• Overwegende dat de heer Christiaan Heekhaut aanvaardt;
• Overwegende dat door de betrokkene een verklaring op eer, een uittreksel uit het
bevolkingsregister en een uittreksel uit het strafregister werd ingediend;
• Overwegende dat hieruit blijkt dat de betrokkene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en
zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid;
• Overwegende dat de heer Christiaan Heekhaut, van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd,
de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” ter zitting heeft
afgelegd in handen van de voorzitter;
• Overwegende dat van de eedaflegging een afzonderlijke akte wordt opgesteld;
• Overwegende de melding dat de heer Christiaan Heekhaut zal zetelen ter vervanging van mevrouw
Angélique Verdurmen, die ontslag nam als raadslid;
• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Verklaart dat de heer Christiaan Heekhaut, verkozen als opvolger op de lijst nr. 5 Vlaams Belang bij de
verkiezingen van 14/10/2018, aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet bevindt in één
van de gevallen van onverenigbaarheid.
ART. 2
Neemt akte van de eedaflegging van de heer Christiaan Heekhaut als raadslid, in handen van de
voorzitter van de gemeenteraad.
ART. 3
Stelt dat de heer Christiaan Heekhaut zetelt in vervanging van mevrouw Angélique Verdurmen.
ART. 4
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Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
4.

Akte nemen verhindering raadslid (verlenging)

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet in het bijzonder op het artikel 12, 3° waarbij de gemeenteraad akte neemt van de
verhindering van raadsleden;
• Gelet op de eedaflegging als gemeenteraadslid van mevrouw Cindy Roelandt, in de
gemeenteraadzitting van 3/01/2019;
• Gelet op de aktename van de gemeenteraad in zitting van 29/06/2020 van de verhindering van
raadslid Roelandt van 11 juni 2020 tot 11 juni 2021;
• Gelet op de brief van 11/04/2021 samen met een verklaring op eer van verhinderd raadslid
Roelandt aan de voorzitter van de raad waarin ze aangeeft de verhindering als raadslid te willen
verlengen met twee jaar;
• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Neemt akte van de verlengde verhindering van verhinderd raadslid Cindy Roelandt: de verhindering
van 11 juni 2020 tot 11 juni 2021 wordt aansluitend verlengd van 11 juni 2021 tot 11 juni 2023.
ART. 2
Neemt akte van het feit dat de heer Jan Van Hee, als eerste opvolger, blijft zetelen in vervanging van
mevrouw Cindy Roelandt tijdens haar verhindering.
ART. 3
Raadslid Roelandt wordt van dit besluit op de hoogte gebracht.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

5.

Hervaststellen rangorde gemeenteraadsleden

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018 zoals geldig verklaard door
de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van Oost-Vlaanderen op 5/12/2018 en medegedeeld bij brief
van 10/12/2018.
• Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 03/01/2019 houdende bepaling van de rangorde van de
gemeenteraadsleden na eedaflegging, zoals laatst gewijzigd in zitting van 29/06/2020;
• Gelet op de aktename in zitting van heden van de eedaflegging van de heer Christiaan Heekhaut
ter vervanging van mevrouw Angélique Verdurmen;
• Gelet op de aktename in zitting van heden van de verlenging van de verhindering van raadslid
Cindy Roelandt;
• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Herziet haar besluit van 29/06/2020 en stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw vast
als volgt:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Karel De Gucht
Francky Verhofstadt
Wim Arbijn
Katja Gabriëls
Carine Meyers
Marleen Zaman
Steven Baeyens
An Van Driessche
Steven Vandersnickt
Gunther Cooreman
Kim Haentjens
Marc Van Driessche
Denny Wettinck
Yves Poppe
Lieve Van Cauteren
Bert Van de Velde
Gino Callaert
Hilde D'heer
Ruben De Backer
Urbain Van Boven
Wim Verdonck
Jan Van Hee
Christiaan Heekhaut

ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
6.

Goedkeuren Visie Recreatiepool Donk

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 mei 2016 om deel
te nemen aan het projectvoorstel ‘Recreatiepool Donk’;
• Gelet op het besluit van de deputatie van 9 juni 2016 tot opstart van het project ‘Recreatiepool
Donk’;
• Gelet op de beslissing van de deputatie van 20 februari 2020 waarbij het bestek voor de opdracht
“Co-creatief ontwerptraject en plan van aanpak in het kader van herstructurering en doordachte
uitbouw recreatiepool Donk” werd goedgekeurd;
• Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 mei 2020 de participatie in het provinciaal
initiatief tot opmaak van een co-creatief ontwerptraject in kader van de herstructurering en
doordachte uitbouw van recreatiepool Donk;
• Overwegende dat deze opdracht werd gegund aan Atelier Horizon, Vooruitgangstraat 80, 1035
Brussel;
• Overwegende dat voor deze opdracht een participatief ontwerptraject werd uitgevoerd om een
integrale visie te ontwikkelen voor het gebied Donk-Nieuwdonk, onder leiding van de provincie
Oost-Vlaanderen, in nauwe samenwerking met gemeente Berlare en het Regionaal Landschap
Schelde-Durme werd gedurende een 8-tal maanden intensief samengewerkt om tot een visie te
komen. Het ontwerpteam Atelier Horizon werd in april 2020 aangesteld om het visietraject
inhoudelijk vorm te geven.
• Overwegende dat de visieopdracht verschillende onderdelen omvat: de opmaak van een
raamwerk, inrichtingsplannen voor 3 zooms (Nieuwdonk, Cluster verblijfparken Kouter en
Omgeving Kloosterputten), een toetsingskader met ontwikkelingsperspectieven voor toerisme en
recreatie en een actieplan.
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• Overwegende dat tijdens het traject twee werkateliers gehouden zijn met de brede
stakeholdergroep (één digitaal in juni 2020 en één fysiek in september 2020), dat talrijke bilaterale
gesprekken gevoerd werden met de uitbaters van de verblijfparken, dat horeca-uitbaters en
andere stakeholders werden geconsulteerd en dat op 17 oktober 2020 een infomarkt werd
georganiseerd voor de bewoners;
• Overwegende dat tijdens dit traject ook viermaal werd teruggekoppeld naar de stuurgroep (13
aug, 17 nov., 15 dec en 2 febr.) en driemaal naar het college van burgemeester en schepenen (25
juni, 2 okt. en 10 febr.):
• Het resultaat van dit participatief proces en ontwerptraject is gebundeld in een voorstel van
eindrapport ‘Recreatiepool Donk’ en bestaat uit volgende onderdelen:
1. Een visiedocument met een analyse van het gebied, de beschrijving van het raamwerk en de
concepten van de visie en de inrichtingsplannen van de zooms Cluster Verblijfparken Kouter
en Omgeving Kloosterputten. Het inrichtingsplan voor de zoom Nieuwdonk is niet opgenomen
in dit visiedocument gezien momenteel een parallel traject loopt en het voorstel van
toekomstvisie voor het recreatiedomein aan een Passende Beoordeling wordt onderworpen.
2. Een toetsingskader ontwikkelingsperspectieven toerisme en recreatie waar per recreatiecategorie
en voor 32 zones in het gebied het gewenste recreatief profiel en ruimtelijke
randvoorwaarden zijn beschreven. De 3 fiches voor het domein Nieuwdonk (fiche 13, 14 en
15) zijn niet opgenomen in dit document gezien de lopende parallelle passende beoordeling
voor het recreatiedomein.
3. Een actieplan waar in 37 acties wordt beschreven wie, wanneer en hoe de visie zal
geïmplementeerd worden op korte, middellange en lange termijn.
• Overwegende het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14/04/2021 waarbij
goedkeuring gegeven werd aan de ontwerpdocumenten, mits enkele aanpassingen;
• Overwegende dat op 4/05/2021 het eindrapport werd gevalideerd door de project-stuurgroep;
• Overwegende dat het eindrapport eveneens ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de
gemeenteraad;
• Overwegende dat dit dossier door middel van een voorafgaande toelichting, online infovergadering
op 04/05/2021, zal voorgesteld worden aan de gemeenteraadsleden;
• Overwegende dat de visie via een openluchttentoonstelling in het gebied aan het brede publiek
bekend gemaakt zal worden.
• Overwegende dat de visie zal toegelicht worden aan de Gecoro en Milieuraad;
• Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag;
• De oppositiepartijen onthouden zich en motiveren dat ze tevreden zijn over het feit dat er een
algehele visie wordt voorgesteld en dat er veel waardevolle elementen in het plan zitten. Maar dat
er teveel onduidelijkheden in zitten en dat ze te veel opmerkingen hebben die te horen zijn in het
zittingsverslag.
BESLUIT:

14 stemmen voor (De Gucht Karel, Gabriëls Katja, Vandersnickt Steven,
Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, Cooreman Gunther,
Haentjens Kim, Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Van Cauteren Lieve,
Callaert Gino, De Backer Ruben, Verdonck Wim)
9 onthoudingen (Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven,
Poppe Yves, Van de Velde Bert, D'heer Hilde, Van Hee Jan, Heekhaut Christiaan)
0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
De gemeenteraad keurt het voorliggende eindrapport Recreatiepool Donk met zijn verschillende
onderdelen (toetsingskader en actieplan), goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

7.

Goedkeuren huisnummeringsreglement
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DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
• Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
• Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten:
• Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het bevolkings- en het
vreemdelingenregister;
• Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 23 februari 2018 betreffende Best-Address – Richtlijnen
en aanbevelingen voor het vaststellen en toekennen van een adres en huisnummer;
• Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 28 maart 2019 betreffende het houden van de
bevolkingsregisters;
• Gelet op het CRAB (Centraal Referentie Adressenbestand, decreet van 08 mei 2009) van de
gemeente Berlare, gevalideerd op 25/06/2015;
• Overwegende dat een consequente en logische toekenning van de huisnummering ertoe kan
bijdragen dat een pand gemakkelijker te vinden is;
• Overwegende dat het om veiligheidsredenen wenselijk is dat de bewoners, zo snel mogelijk bereikt
kunnen worden in noodgevallen;
• Overwegende dat het voor een goede coördinatie tussen enerzijds de verschillende gemeentelijke
diensten onderling en anderzijds tussen de gemeentelijke diensten, de andere openbare diensten
en de veiligheidsdiensten, onontbeerlijk is dat eenzelfde pand in alle registers en bestanden door
middel van één en hetzelfde nummer geïdentificeerd wordt;
• Overwegende dat het bij geautomatiseerde adressering door overheidsdiensten, gebruik makend
van het CRAB, noodzakelijk is dat het door de gemeente geregistreerde nummer overeenkomt met
het brievenbusnummer van de geadresseerde;
• Gelet op de huidige uitrol van reflecterende huisnummers;
• Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Met ingang van heden volgend huisnummeringsreglement goed te keuren:
Artikel 1
Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor de nummering en de wijziging van de
nummering van vergunde huizen en andere gebouwen (zoals commerciële gebouwen, kantoren,
bedrijven, openbare gebouwen, kerken, zorginstellingen e.d.), en ook voor de nummering van
vergunde wooneenheden binnen meergezinswoningen en de nummering van meerdere vergunde
eenheden binnen gebouwen. Ook het proactief nummeren van onbebouwde percelen die in een
gebied liggen waarin kan gebouwd worden, behoort tot haar bevoegheid.
Het college kan deze bevoegheid delegeren aan een of meerdere medewerkers van de gemeentelijke
administratie. Niemand anders mag de nummers van woningen en gebouwen eigenmachtig
toekennen, wijzigen of verwijderen.
Artikel 2
Elke stedenbouwkundig vergunde wooneenheid of gebouw, al dan niet voor huisvesting bestemd,
moet genummerd worden:
§1. Iedere stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte wooneenheid, al dan niet bewoond,
geheel of gedeeltelijk afgebroken, in opbouw of in heropbouw, kan een afzonderlijk nummer krijgen.
Stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte gebouwen voor administratief, commercieel en
industrieel gebruik en gebouwen voor gemeenschapsdoeleinden kunnen worden voorzien van een
nummer.
Vergunde verkavelingen krijgen een voorgesteld nummer, dit zijn voorlopige nummers.
§2. Woongelegenheden binnen gebouwen die meer dan één woongelegenheid bevatten, krijgen elk
een busnummer, in zoverre deze woongelegenheden vergund of vergund geacht zijn.
§3. Daar waar zich tussen bestaande gebouwen onbebouwde percelen bevinden, kunnen nummers
voorbehouden voor de eventueel op te richten woonhuizen en gebouwen volgens een logische
schatting door de dienst vergunningen. Het toekennen van de nummers staat geenszins in verband
met het recht op een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning.
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§4. Administratiegebouwen, handels- of nijverheidsgebouwen worden genummerd als
eengezinswoningen of appartementen naargelang de aard van het pand waar ze zijn gelegen.
§5. Bijgebouwen zoals garages, bergplaatsen, loodsen, schuren, werkplaatsen, stallen, serres en
dergelijke, worden beschouwd als aanhorigheden van het hoofdgebouw en krijgen geen afzonderlijk
nummer toegewezen. Is de functie stedenbouwkundig vergund, dan kan een eigen huisnummer
toegewezen worden aan de gebouwen die dienstig zijn voor deze functie.
Artikel 3
Van zodra een huis- of busnummer toegekend is, wordt dit ingevoerd in CRAB. Hierin worden ook de
statussen van de adressen weergegeven (voorgesteld, gereserveerd, in gebruik, buiten gebruik of niet
officieel).
§1. Voor nieuwe een- of meergezinswoningen worden definitieve huisnummers toegekend na het
bekomen van de stedenbouwkundige vergunning.
§2. Onbebouwde percelen en verkavelingen krijgen een gereserveerd nummer.
§3. De busnummers voor bijkomende woongelegenheden na woningopsplitsing of na herbestemming
worden definitief nadat de (woon)eenheden conform de bouwvergunning uitgevoerd zijn.
§4. Wanneer een gebouw of woning, dat een nummer toegekend gekregen heeft door de gemeente,
wordt gesloopt, wordt het nummer officieel buiten gebruik gezet in CRAB tot er een nieuwe
stedenbouwkundige vergunning door de gemeente wordt afgeleverd voor een nieuw gebouw of
woning.
Artikel 4
§1. Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen om de nummering van huizen en
gebouwen in bepaalde straten te herzien, te verbeteren, te schrappen of aan te vullen. Dit om
situaties in overeenstemming te brengen met dit reglement of wanneer dit in het kader van het lokale
beleid of de openbare veiligheid noodzakelijk is. De individuele gevolgen hiervan kunnen niet ten
laste worden gelegd van het gemeentebestuur.
§2. Huis- of busnummers zonder onderliggende stedenbouwkundige vergunning voor een pand of
opdeling kunnen worden geschrapt door het College van Burgemeester en Schepenen of de
gemachtigd ambtenaar.
Niet-officiële adressen kunnen niet geschrapt worden wanneer de woonentiteit bewoond is en de
bewoner er ook zijn of haar domicilie heeft. Deze adressen kunnen enkel geschrapt worden in
onbewoonde situaties.
§3. De bewoners van een straat die hernummerd wordt of van panden waar huis- of busnummers
worden hernummerd of afgeschaft, worden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht door het
gemeentebestuur.
§4. Elke fysieke verwijzing naar een afgeschaft huis- of busnummer dient door de eigenaar of
syndicus van een gebouw verwijderd te worden binnen de 30 dagen na kennisgeving van de
afschaffing ervan.
Artikel 5
Bij het toekennen van de huisnummers worden de algemene onderrichtingen betreffende het houden
van de bevolkingsregisters in acht genomen en worden volgende principes toegepast:
§1. De nummering van de huizen en gebouwen in een straat begint bij voorkeur op de plaats die het
dichtst ligt bij :
− het gemeentehuis of oud gemeentehuis van de deelgemeente waartoe de straat behoort;
− de plaats waar de straat aftakt van een weg van hogere wegcategorisering, voor woningen niet
gelegen in een kern.
§2. De huizen en gebouwen van deelgemeente Berlare en Uitbergen, die zich, gezien met de rug
naar het (deel)gemeentehuis of de hoofdweg, aan de linkerkant van de straat bevinden, krijgen
oneven nummers, deze aan de rechterkant krijgen even nummers. Voor deelgemeente Overmere
krijgt de linkerkant even, de rechterkant oneven nummers.
§3. Straten met slechts één enkele rij gebouwen worden doorlopend genummerd. Dit geldt eveneens
voor openbare pleinen, doodlopende straten en woonerven.
§4. Waar tussen de bestaande gebouwen onbebouwde terreinen liggen, kunnen voor de toekomst
huisnummers voorbehouden worden voor de nog op te richten gebouwen.
§5. Indien blijkt dat er te veel herhaalde huisnummers gevolgd door de letters A, B, C enz. moeten
gebruikt worden, kan dat aanleiding geven tot hernummering van huisnummers aan dezelfde kant van
de straat.
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§6. Voor woningen en gebouwen gelegen in straten die de grenzen van de gemeente overschrijden,
is het aan te raden de nummering door te zetten over de verschillende gemeenten heen.
§7. Woningen of gebouwen die gebouwd zijn op een hoekperceel worden genummerd in de straat
waar zich de hoofdingang bevindt.
§8. Indien een pand dat een huisnummer moet toegekend krijgen, slechts bereikbaar is via een
private weg, wordt het huisnummer toegekend daar waar er een toegang is tot deze private weg.
§9. Het nummeren van wooneenheden binnen meergezinswoningen en appartementsgebouwen
gebeurt met indicatie van de verdieping en het appartementsnummer. Het gebouw krijgt een
huisnummer volgend in de nummering van de straat. Bij aanwezigheid van twee of meerdere
toegangsdeuren in één appartementsgebouw, die toegang geven tot verschillende
woongelegenheden, wordt afhankelijk van de situatie een apart huisnummer (hoofdnummer)
toegekend als eerste index.
Aan dit hoofdnummer wordt per woongelegenheid een getal met vier cijfers toegevoegd. De eerste
twee cijfers verwijzen naar de verdieping waar de woongelegenheid zich bevindt. De laatste twee
cijfers duiden de woongelegenheid op de verdieping aan. Wanneer er twee of meerdere
woongelegenheden op één verdieping gelegen zijn, worden ze genummerd van de straat naar de
voorgevel toekijkend, van links naar rechts. Binnen eenzelfde niveau wordt er genummerd in
wijzerzin. Op het gelijkvloers wordt begonnen met de woonentiteit die zich bij het betreden van de
hoofdingang het meest vooraan links bevindt. Op de verdiepingen wordt begonnen met de
woonentiteit die zich bij het betreden van de verdieping vanaf de trap het meest vooraan links
bevindt.

Artikel 6
§1. Het aanbrengen van huis- en busnummers gebeurt door de eigenaar, syndicus van de gebouwen
of de door hen aangewezen beheerder van het gebouw. Het nummer moet goed zichtbaar zijn vanaf
de openbare weg. Het gebruik van reflecterende nummers wordt ten zeerste aangeraden.
§2. Het nummer wordt aangebracht naast de hoofdingang. Indien de hoofdingang zich aan de
zijgevel bevindt, dient het huisnummer tevens aangebracht te worden op de naar de openbare weg
gerichte gevel. Indien de woning of het gebouw niet langs de openbare weg gelegen is, dient aan de
hoofdtoegang van het terrein waarop dat gebouw opgericht is een duidelijk zichtbaar huisnummer te
worden aangebracht. In gebouwen waar meerdere woonentiteiten gelegen zijn, dienen busnummers
te worden aangebracht binnen het gebouw aan elke particuliere ingangsdeur of ruimte waarvoor een
busnummer werd toegekend.
§3. Het huisnummer moet eveneens op de brievenbus aangebracht worden, idealiter op een hoogte
tussen 0,50 en 1,50 meter. Bij meergezinswoningen en appartementen volstaat het busnummer op
elke brievenbus te bevestigen. Indien er slechts één brievenbus is voor meerdere busnummers, dan
moeten alle busnummers vermeld worden op die brievenbus.
§4. De eigenaar, syndicus of beheerder van het gebouw brengt de nummers aan :
4. voor nieuwe gebouwen : binnen de 30 dagen na de voltooiing van het nieuwbouwwerk. O.a.
opgave van adreswijziging of publicatie van een ondernemings- of vestigingszetel in het
Belgisch Staatsblad wordt beschouwd als voltooiing van het betreffende gebouw;
5. voor nog niet genummerde gebouwen of bij hernummering : binnen de 30 dagen vanaf het in
voege treden van het huisnummer, zoals vermeld in de kennisgeving van het
gemeentebestuur;
6. binnen de 30 dagen na de datum van de brief waarin het gemeentebestuur verzoekt te voldoen
aan het reglement betreffende de nummering van huizen en gebouwen.
Artikel 7
§1. De eigenaar, syndicus of beheerder van een gebouw zorgt ervoor dat het huisnummer conform
artikel 6 van dit reglement wordt aangebracht. Bij nalatigheid kan het College van Burgemeester en
Schepenen op kosten en risico van de hierboven vermelde personen een nieuw nummer laten
aanbrengen.
§2. De eigenaar, syndicus of beheerder van een gebouw is verplicht de huis- en busnummers goed
zicht- en leesbaar te houden. Bomen, beplantingen en hagen dienen zodanig onderhouden te worden
dat er geen huis- en busnummers door overhangende takken aan het zicht vanaf de openbare weg
onttrokken worden. Indien door de gemeentelijke diensten wordt vastgesteld dat de huis- en
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busnummers niet of slecht leesbaar zijn vanaf de openbare weg zal het College van Burgemeester en
Schepenen de eigenaar, syndicus of beheerder van een gebouw verzoeken om de leesbaarheid in
orde te brengen. Indien blijkt dat dit niet in orde gemaakt is na 30 dagen na datum verzoek van de
gemeente, kan het College van Burgemeester en Schepenen de nodige werkzaamheden laten
uitvoeren op kosten en risico van de eigenaar, syndicus of beheerder van een gebouw.

Artikel 8
De eigenaar, syndicus of beheerder van een gebouw die niet akkoord gaat met de beslissing van het
College van Burgemeester en Schepenen, houdende toekenning, wijziging of schrapping van
huisnummer(s), kan binnen een termijn van 30 dagen na de kennisgeving, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen, per aangetekend schrijven aan het gemeentebestuur, Dorp 22, 9290 Berlare.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist binnen de 30 dagen na ontvangst over het
bezwaarschrift, na advies van dienst bevolking – burgerlijke stand. Het betreft een richttermijn,
afhankelijk van de complexiteit van het dossier. De indiener van het bezwaarschrift wordt schriftelijk
in kennis gesteld van de eventueel afwijkende richttermijn en de uiteindelijke beslissing.
Artikel 9
Indien moet afgeweken worden van voorgaande artikels, beslist het College van Burgemeester en
Schepenen hierover bij gemotiveerd besluit.

ART. 2
Van dit besluit zal melding gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.

8.

Goedkeuren wijzigingen tariefreglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de
lijkbezorging

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
• Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135§2;
• Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met latere wijzigingen;
• Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met latere
wijzigingen;
• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer
van begraafplaatsen en crematoria, met latere wijzigingen;
• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de
voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden;
• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 februari 2006 tot vaststelling van de wijziging
van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de
uitvaartplechtigheid;
• Gelet op de omzendbrieven van 10 maart 2006 en 06 juni 2008 betreffende de toepassing van het
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;
• Gelet op het Algemeen Politiereglement, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad op 24
januari 2018;
• Gelet op het Kaderreglement Gemeentelijke Administratieve Sancties, goedgekeurd in zitting van
de gemeenteraad op 14 september 2016;
• Gelet op ons besluit van heden houdende goedkeuren aanpassingen aan het politiereglement op
de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging;
• Gelet op het gemeentelijk tariefreglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de
lijkbezorging, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad op 26 oktober 2016;
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• Gelet op de periodieke ontruimingen op alle kerkhoven van Berlare de komende jaren;
• Overwegende de noodzaak om het reglement te laten aansluiten op de nieuwe ontwikkelingen,
maatschappelijke evoluties en visie op de begraafplaatsen;
• Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
het huidig tariefreglement op de gemeentelijke begraafplaatsen, zoals goedgekeurd in de
gemeenteraad van 26/10/2016, op te heffen vanaf 01/06/2021.
ART. 2
het nieuw tariefreglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging met ingang van
01/06/2021 goed te keuren.
ART. 3
Voor de toepassing van dit reglement als “inwoner” te beschouwen, persoon die:
7. op zijn dag van overlijden ingeschreven is in één der bevolkingsregisters van Berlare;
8. overleden is of dood aangetroffen wordt op het grondgebied van Berlare;
9. de gemeente effectief bewoont, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale
overeenkomsten vrijgesteld is van inschrijving in één der bevolkingsregisters van Berlare;
10. ouder dan 60 jaar is op het ogenblik van overlijden, elders ingeschreven is, maar gedurende een
periode van minstens 30 jaar ingeschreven was in één van de bevolkingsregisters van Berlare.
Bewijslast van deze periode is ten laste van de nabestaanden;
11. 60 jaar of jonger is op het ogenblik van overlijden, elders ingeschreven is, maar gedurende de
helft van zijn levensjaren in één van de bevolkingsregisters van Berlare ingeschreven was.
Bewijslast van deze periode is ten laste van de nabestaanden;
12. wegens ouderdom of ziekte in een andere gemeente ingeschreven is, hetzij in een instelling of bij
familieleden of kennissen, maar die voordien, bij overlijden op een leeftijd van 60 jaar of
jonger gedurende de helft van zijn levensjaren ingeschreven was te Berlare, of bij overlijden
op een leeftijd ouder dan 60 jaar minstens 30 jaar ingeschreven was te Berlare. Bewijs is ten
laste van de nabestaanden.
13. een ongehuwde dochter of zoon is, niet ingeschreven in één der bevolkingsregisters te Berlare,
waarvan minstens één van de ouders wel ingeschreven zijn te Berlare.
ART. 4
Afhankelijk van de grafvorm concessies te verlenen voor de duur van 30 jaar of 50 jaar.
Hernieuwingen tijdens de looptijd van de concessie zijn mogelijk voor een periode identiek aan de
oorspronkelijk toegekende concessieduur. Bij einde concessie is verlenging mogelijk van 15 jaar of 30
jaar, afhankelijk van de grafvorm.
GRAFVORM

CONCESSIETERMIJN

30 jaar

TERMIJN
HERNIEUWING
TIJDENS
LOOPTIJD
30 jaar

TERMIJN
VERLENGING BIJ
VERVAL
CONCESSIE
15 jaar

Grondconcessie
zonder grafkelder
Grondconcessie met
grafkelder
Urnenveldconcessie
Columbariumconcessie

50 jaar

50 jaar

30 jaar

30 jaar
30 jaar

30 jaar
30 jaar

15 jaar
15 jaar

ART. 5
De bepalingen en tarieven voor het toekennen van een concessie op de gemeentelijke
begraafplaatsen hieronder vast te leggen.
De hieronder vermelde tarieven zijn van toepassing op inwoners. Voor niet-inwoners worden de
tarieven verdubbeld.
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GRAFVORM
Grondconcessie zonder grafkelder
Grondconcessie met grafkelder
Grondconcessie in urnenveld
Columbariumconcessie
Bruikleen
Peterschap

Tarief
450,00 euro per persoon
2000,00 euro per grafkelder
600,00 euro per urnenveld
400,00 euro per columbariumnis
200,00 euro per asurne die bijgezet wordt
450,00 euro per kist die bijgezet wordt
Gratis

ART. 6
Het tarief voor hernieuwing van een concessie, hetzij bij bijbegraving, hetzij op de vervaldag, te
berekenen in verhouding tot het aantal jaren dat de oorspronkelijke concessietermijn overschreden
wordt.
Het wordt berekend met volgende formule: A x B / C, waarbij:
A = de reeds verstreken tijd van de oorspronkelijke concessie
B = concessietarief zoals vermeld in ART. 5
C = de looptijd van de concessie
ART. 7
Een toeslag van 200,00 euro aan te rekenen, bovenop het concessietarief van 400,00 euro, indien een
gratis columbariumconcessie omgezet wordt in een betalende columbariumconcessie van 30 jaar,
zonder ontgraving van de asurne.
ART. 8
Volgende tarieven aan te rekenen voor:
Asuitstrooiing van kind tot en met 12 jaar, dat niet valt onder de
definitie van “inwoner”, zoals bepaald in artikel 3
Asuitstrooiing van persoon ouder dan 12 jaar, die niet valt onder
de definitie van “inwoner”, zoals bepaald in artikel 3
Opgraving van een stoffelijk overschot
Dit tarief is niet verschuldigd op:
o de opgravingen die op gerechtelijk bevel uitgevoerd worden
o de opgravingen ingevolge een bestuurlijke maatregel
o de opgravingen van voor het Vaderland gestorven militairen
Opgraving van een asurne
Dit tarief is niet verschuldigd op:
o de opgravingen die op gerechtelijk bevel uitgevoerd worden
o de opgravingen ingevolge een bestuurlijke maatregel
o de opgravingen van voor het Vaderland gestorven militairen
Naamplaatje op de gedenkzuil aan de strooiweide
Naamplaatje op de herdenkingszuil ter herinnering aan een
ontruimd graf
Vervangen van een beschadigde afdekplaat van een nietgeconcedeerde columbariumnis of van een nietgeconcedeerd urneveld
Ster in de sterretjesweide

37,00 euro
124,00 euro
1.000,00 euro

150,00 euro

25,00 euro voor 30 jaar
25,00 euro voor 30 jaar
200,00 euro
100,00 euro

ART. 9
De niet-geconcedeerde begrafenisvormen voor een niet-verlengbare max. duur van 15 jaar zijn gratis
voor inwoners (bepaald in ART. 3)
Het betreft:
− niet geconcedeerde grondgraven (cfr. ART. 22 van het huishoudelijk reglement (inclusief
politiereglement) op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging van 10/05/2021)
− niet-geconcedeerde columbariumnis (cfr. ART. 23 van het huishoudelijk reglement (inclusief
politiereglement) op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging van 10/05/2021)
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− niet-geconcedeerde urnenveldkelder (cfr. ART 24 van het huishoudelijk reglement (inclusief
politiereglement) op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging van 10/05/2021)
De asuitstrooiing van inwoners, waarvan de definitie bepaald is in artikel 3, is gratis.
ART. 10
Op de kinderbegraafplaats/sterretjesweide worden levenloos geboren kinderen ongeacht de duur van
de zwangerschap en kinderen tot een maximumleeftijd van 12 jaar gratis begraven voor de duur van
30 jaar. Op verzoek zijn opeenvolgende kosteloze verlengingen van 30 jaar mogelijk.
Wordt ervoor geopteerd om levenloos geboren kinderen en kinderen tot een maximumleeftijd van 12
jaar in een andere grafvorm niet op de kinderbegraafplaats/sterretjesweide te laten begraven, dan
gelden de specificaties van deze grafvorm.
ART. 11
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning gevorderd worden overeenkomstig de
invorderingsprocedure van fiscale en niet-fiscale ontvangsten.
ART. 12
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
• de financieel beheerder
• de dienst burgerzaken
• de provinciegouverneur
ART. 13
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
9.

Goedkeuren huishoudelijk reglement (inclusief politiereglement) op de
gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
• Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135§2;
• Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met latere wijzigingen;
• Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met latere
wijzigingen;
• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisati e, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria, met latere wijzigingen;
• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de
voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden;
• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 februari 2006 tot vaststelling van de wijziging
van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de
uitvaartplechtigheid;
• Gelet op de omzendbrieven van 10 maart 2006 en 06 juni 2008 betreffende de toepassing van het
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;
• Gelet op het Algemeen Politiereglement, goedgekeurd in zitt ing van de gemeenteraad op 24
januari 2018;
• Gelet op het Kaderreglement Gemeentelijke Administratieve Sancties, goedgekeurd in zitting van
de gemeenteraad op 14 september 2016;
• Gelet op ons besluit van heden houdende goedkeuren aanpassingen aan het tariefreglement op de
gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging;
• Gelet op het gemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de
lijkbezorging, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad op 26 oktober 2016;
• Gelet op de periodieke ontruimingen op alle kerkhoven van Berlare de komende jaren;
• Overwegende de noodzaak om het reglement te laten aansluiten op de nieuwe ontwikkelingen,
maatschappelijke evoluties en visie op de begraafplaatsen;
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• Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zitt in gsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART.1
het gemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals
goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2016, op te heffen vanaf van 01 juni 2021.
ART. 2
het nieuw huishoudelijk reglement (met inbegrip van het politiereglement) op de gemeentelijke
begraafplaatsen en de lijkbezorging met ingang van 01 juni 2021 goed te keuren.
TITEL 1 : ALGEMENE BEPALINGEN
DOEL
Artikel 1
Dit reglement omvat bepalingen met betrekking tot de begraafplaatsen en de lijkbezorging op het
grondgebied van Groot-Berlare.
Dit reglement is gekoppeld aan het tariefreglement op begraafplaatsen en lijkbezorging.
BEGRIPSOMSCHRIJVING
Artikel 2
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis : As: overblijfsel van
een gecremeerd stoffelijk overschot
Begraafplaats: terrein waar overledenen begraven worden
Bijzetting: het begraven van een stoffelijk overschot in volle grond of in een grafkelder of het plaatsen
van een urne in een nis, in een urnenveld, in volle grond of in een grafkelder.
Columbariumnis: een nis dienend als bewaarplaats voor één of twee asurnen, afgesloten door middel
van een plaat
Concessie: een administratief contract of grondvergunning waarbij de concessieverlenende overheid
een gebruiker toelaat een perceel van het openbaar domein exclusief en tijdelijk te gebruiken, maar
op precaire en herroepbare wijze
Graf: laatste rustplaats voor een stoffelijk overschot
Grafkelder: een betonnen of gemetseld graf, waarvoor aan een natuurlijk of een rechtspersoon een
concessie is verleend om stoffelijke overschotten of urnen in te begraven Graftekens: gewone
grafstenen, monumenten, confessionele en niet-confessionele symbolen Stoffelijk overschot: dood
lichaam of asresten van een mens waarvan het overlijden is vastgesteld door de ambtenaar van de
burgerlijke stand
Strooiweide: een afgescheiden grafperk van de begraafplaats, waarop as van een gecremeerde wordt
uitgestrooid en dat enkel en alleen voor dit doel mag gebruikt worden Ter aarde bestellen: het
begraven van lijken of as in volle grond
Urne: vaas ter bewaring van de as van een gecremeerd stoffelijk overschot.
TITEL 2 : BEGRAAFPLAATSEN
LOCATIES
Artikel 3:
De gemeente Berlare beschikt over 4 begraafplaatsen: Kerkhof Bareldonk, Schriekenstraat
Kerkhof Berlare, met ingangen langs Warande en Kerkhofdreef
Kerkhof Overmere, Baron Tibbautstraat (aan kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen) Kerkhof
Uitbergen, Veerstraat (aan kerk Sint-Pietersbanden), bestaande uit oud en nieuw gedeelte
DIVERSE BEGRAAFVORMEN -WIE KAN BEGRAVEN WORDEN?
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Artikel 4:
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor: het begraven van lijken, foetussen en urnen het
bijzetten van urnen in een columbariumnis het verstrooien van de as op de strooiweide
van inwoners en niet-inwoners.
Artikel 5:
Als "inwoner" wordt beschouwd, persoon die:
op zijn dag van overlijden ingeschreven is in één der bevolkingsregisters van Berlare; overleden is of
dood aangetroffen wordt op het grondgebied van Berlare;
de gemeente effectief bewoont, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale
overeenkomsten vrijgesteld is van inschrijving in één der bevolkingsregisters van Berlare; ouder dan
60 jaar is op het ogenblik van overlijden, elders ingeschreven is, maar gedurende een periode van
minstens 30 jaar ingeschreven was in een van de bevolkingsregisters van Berlare. Bewijslast van deze
periode is ten laste van de nabestaanden;
60 jaar of jonger is op het ogenblik van overlijden, elders ingeschreven is, maar gedurende de helft
van zijn levensjaren in één van de bevolkingsregisters van Berlare ingeschreven was. Bewijslast van
deze periode is ten laste van de nabestaanden;
wegens ouderdom of ziekte in een andere gemeente ingeschreven is, hetzij in een instelling of bij
familieleden of kennissen, maar die, bij overlijden op een leeftijd van 60 jaar of jonger, voordien
gedurende de helft van zijn levensjaren ingeschreven was te Berlare, of, bij
overlijden op een leeftijd ouder dan 60 jaar, minstens 30 jaar ingeschreven was te Berlare. Bewijs is
ten laste van de nabestaanden.
een ongehuwde dochter of zoon is, niet ingeschreven in één der bevolkingsregisters te Berlare,
waarvan minstens één van de ouders wel ingeschreven zijn te Berlare.
Artikel 6:
Op alle begraafplaatsen worden niet-geconcedeerde percelen toegekend die betrekking hebben op:
begraving in volle grond
bijzetting in een columbarium begraving in het urnenveld
van stoffe lijke overschotten van inwoners (definitie bepaald in artikel 5). Deze begraafvormen zijn
gratis en worden toegekend voor een niet-verlengbare periode van 15 jaar.
Artikel 7:
Op alle begraafplaatsen worden concessies verleend die betrekking hebben op: een grafkelder
een perceel grond
een nis in het columbarium een nis in het urnenveld
voor stoffelijke overschotten van zowel inwoners als niet-inwoners. Deze begraafvormen zijn betalend,
beperkt in tijd, hernieuwbaar en verlengbaar. Tarieven worden vastgelegd in het tariefreglement.
Duur van de concessie en voorwaarden voor hernieuwing of verlenging worden bepaald in dit
reglement.
Artikel 8:
Alle kerkhoven zijn voorzien van een strooiweide waarop as van zowel inwoners als niet-inwoners kan
uitgestrooid worden. Asuitstrooiing voor inwoners is gratis. Voor asuitstrooiing van niet-inwoners
wordt het tarief bepaald in het tariefreglement.
Iedere begraafplaats beschikt over een urnenveld, een columbarium en een kinderbegraafplaats. Op
alle begraafplaatsen is de kinderbegraafplaats uitgebreid met een sterretjesweide.
Op alle begraafplaatsen kan één kist begraven worden in volle grond. De mogelijkheid bestaat om het
naastliggende perceel aan te kopen.
Op voorbehouden percelen op kerkhof Berlare en Bareldonk kan in volle grond begraven worden
zodat twee kisten boven elkaar kunnen geplaatst worden. De mogelijkheid bestaat om het
naastliggende perceel aan te kopen.
Op de begraafplaats van Berlare, Bareldonk en Overmere is een ereperk voor oudstrijders.
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Op elke begraafplaats is een ossuarium waarin beenderen en assen verzameld en begraven worden.
BEZOEK AAN DE BEGRAAFPLAATSEN
Artikel 9:
De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek :
• van 1 oktober tot 1 maart: van 8u30 tot 17u00
• van 1 maart tot en met 30 september: van 8u30 tot 19u30
Voor dienstnoodwendigheden tijdens de openingsuren kunnen de begraafplaatsen op bevel van de
burgemeester tijdelijk voor het publiek gesloten worden.
De burgemeester kan toelating verlenen tot het houden van nocturnes buiten deze openingsuren.
Artikel 10:
De begraafplaatsen mogen enkel betreden worden door voetgangers, vervoermiddelen van
gehandicapte personen en lijkwagens.
Voertuigen bestemd voor het uitvoeren van constructiewerken worden toegelaten op de verharde
wegen en enkel voor de duur van deze werken.
Het is verboden de begraafplaats te betreden met dieren.
Op de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

begraafplaatsen is het verboden:
gelijk welke daad te stellen, een houding aan te nemen of een manifestatie op het getouw te
zetten die de openbare orde en de eerbied voor de doden kan storen
de graven, graftekens, symbolen, opschriften, bloemen, kransen, beplantingen, versierselen
en dergelijke te beschadigen
de strooiweiden te betreden. Dit verbod geldt niet voor dienstpersoneel.
papier, verpakkingsmiddelen of ander afval achter te laten, behoudens op de daartoe
bestemde plaatsen
kinderen alleen te laten rondlopen of te laten spelen
te spelen, te schreeuwen of zich luidruchtig te gedragen de omheining te beschadigen
te leuren, voorwerpen uit te stallen of te verkopen of zijn diensten aan te bieden tegen
betaling
elke aanplakking, reclame, opschriften en voorwerpen aan te plakken die niet voorzien zijn in
de wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
zonder schriftelijke toelating van de burgemeester de begraafplaats te verlaten met
graftekens, grafzerken of andere voorwerpen afkomstig van graven die zullen ontruimd
worden

TIJDSTIPPEN VOOR BEGRAVINGEN, OPGRAVINGEN EN UITVOEREN VAN WERKEN
Artikel 11:
Begraving van stoffelijk overschotten en urnen, bijzetting van asurnen in het columbarium,
asuitstrooiing en opgravingen kunnen plaatshebben alle dagen van 8.30u tot 15.30u, met uitzondering
van zondagen, wettelijke feestdagen, lokale feestdagen (zijnde 2 januari, 2 november en 24
december), brugdag na OLH Hemelvaart, 11 juli, 31 oktober, op de dag van jaarmarkt van de
respectieve!ijke deelgemeente.
De burgemeester of zijn gemachtigde kan, mits gemotiveerd verzoek, afwijkingen toestaan.
Het tijdstip van begraven wordt bepaald in overleg met de gemeentediensten, rekening houdend met
dienstorganisatorische redenen
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De plaatsing, wegneming of de verbouwing van graftekens of het uitvoeren van onderhoudswerken
gebeurt op bovenvermelde dagen, met inachtname dat vanaf 25 oktober tot en met 1 november
eveneens geen werken mogen worden uitgevoerd, en met toepassing van artikel 16.
Uitsluitend de aangeste lde van de gemeente is bevoegd om:
• de as op de hiertoe voorbehouden strooiweide uit te strooien;
• de kist of de asurne in de kuil, de grafkelder, het urnenveld of het columbarium te plaatsen;
een graf voor begravingen of bezettingen in volle grond te delven en de kuil te vullen;
• de nis in een columbarium of de asurne op het urnenveld te openen, te plaatsen en af te
sluiten;
• een naamplaatje aan de herdenkingszuil aan te brengen.
GRAFTEKENS, BEPLANTING, SIERSTUKKEN, ONDERHOUD EN VERWAARLOZING VAN GRAVEN
ALGEMENE BEPALINGEN - GRAFTEKENS
Artikel 12:
Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder
het recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te
doen aan het recht van de concessiehouder.
Graftekens mogen niet afwijken van de voorgeschreven lijnrichting en mogen de voorgeschreven
afmetingen van het graf niet overschrijden.
Bij plaatsing van een grafsteen is het aanbrengen van fundering aangewezen, maar niet verplicht. De
gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een latere mogelijke verzakking van het graf
indien er geen fundering aanwezig is.
De opschriften en de grafschriften moeten steeds leesbaar zijn, en moeten van die aard zijn dat ze
niet in strijd zijn met de aan de doden verschuldigde eerbied.
Op de gemetselde columbariummuur is het verboden bijkomende vaste constructies aan te brengen.
Vaste constructies geplaatst vóór de inwerkingtreding van het huidig reglement dienen in de mate van
het mogelijke verwijderd te worden.
Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Ze
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen of beschadigingen welke op de begraafplaatsen
ten nadele van de nabestaanden worden gepleegd.
Artikel 13: procedure niet-conforme graftekens
Graftekens die niet overeenstemmen met de bepalingen in de gemeentelijke reglementering
opgenomen, dienen verwijderd of aangepast te worden door diegene in wiens opdracht ze geplaatst
werden.
In geval van overtreding worden hetzij de concessiehouder, hetzij de nabestaanden in de eerste
graad, via een aangetekend schrijven verzocht de nodige aanpassingen te doen binnen een periode
van 6 maanden. Tegelijk wordt gedurende 6 maanden, of tot herstel, een bericht uitgehangen aan het
graf en aan de ingang van de begraafplaats. Bij gebrek aan herstel binnen deze periode van 6
maanden, zal de verwijdering door het gemeentebestuur gebeuren en
zullen de kosten ten laste gelegd worden van de bekende opdrachtgever(s).
De graftekens die werden geplaatst vóór de inwerkingtreding van huidig reglement en die niet
voldoen aan de normen, mogen behouden blijven, tenzij zij een onmiddellijk gevaar voor de openbare
veiligheid en omliggende graven vormen.
Artikel 14:
Indien een grafteken geplaatst wordt, moet dit onderhouden worden en recht gezet worden bij
eventuele verzakkingen.
De graftekens moeten gedurende de volledige concessietermijn behouden blijven.
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De verantwoordelijke families of belanghebbenden moeten elk grafteken dat bouwvallig of vervallen
is, doen herstellen of wegnemen.
In geval van verwaarlozing wordt de procedure toegepast zoals beschreven in artikel 20 of 21.
Artikel 15:
Indien plaatsing van een grafzerk/steen verplicht is, moet dit gebeurd zijn uiterlijk één jaar na de
aanvang van de concessie.
Indien binnen de voorziene termijn de plaatsing van de grafzerk/steen niet is uitgevoerd, kan dat
aanleiding geven tot het treffen van maatregelen die voorzien zijn in artikel 20 omtrent de
verwaarlozing van graven.
Artikel 16:
De plaatsing, de wegneming, de verbouwing van graftekens of het uitvoeren van onderhoudswerken
gebeurt:
• mits voorafgaande melding aan de grafmaker
• onder toezicht van de burgemeester of zijn gemachtigde
• binnen de in artikel 9 vermelde uren.
Bij wegneming van graftekens naar aanleiding van ruiming of ontgraving, moet voorafgaand een
schriftelijke toestemming van de burgemeester of zijn gemachtigde verkregen zijn.
Bij de aanvoer op de begraafplaats moeten de grafmonumenten dermate afgewerkt zijn dat zij
onmiddellijk kunnen geplaatst worden. De werken moeten binnen de kortst mogelijke tijd worden
voltooid.
Materialen noch werktuigen mogen op de begraafplaats achtergelaten worden.
ALGEMENE BEPALINGEN - BEPLANTINGEN
Artikel 17:
Er mogen geen vaste planten, struiken of boompjes aangebracht worden op het graf.
ALGEMENE BEPALINGEN - SIERSTUKKEN
Artikel 18:
Het is toegelaten een graf te versieren met sierstukken, zoals bloemtuilen, bloempotten, kransen,
zinnebeelden die geen aanstoot kunnen geven. Sierstukken mogen blijvend op het graf zelf geplaatst
worden. De hoogte van de sierstukken is beperkt tot max. 80 cm. Zij moeten er evenwel van
verwijderd worden indien zij stuk, of van geen nut meer zijn.
De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden
worden. Wanneer zij afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden. Bij nalatigheid hiervan zal het
opruimen en het verwijderen van de potten, verwelkte bloemen, sierstukken gebeuren door de
aangestelde van de gemeente.
Op de percelen met rechtopstaande gedenkstenen mogen de sierstukken enkel geplaatst worden op
de sokkel.
Vóór een columbariummuur mogen enkel versierselen geplaatst worden met een tijdelijk karakter.
Bovendien mogen deze niet groter zijn dan 30cm/30cm.
Aan de strooiweide mogen losse boeketten, bloemstukken, potplanten of andere symbo len enkel
geplaatst worden op de hiervoor voorbehouden ruimte.
De aangestelde heeft het recht om sierstukken te verplaatsen of te verwijderen als ze niet op de
voorziene plaatsen worden gelegd.
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De potplanten en bloemstukken geplaatst naar aanleiding van Allerheiligen, worden weggenomen
door de nabestaanden. Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan, worden ze door de
aangestelde van de gemeente verwijderd vanaf de eerste maandag van december.
ALGEMENE BEPALINGEN - ONDERHOUD EN VERWAARLOZING VAN GRAVEN
Artikel 19:
Het onderhoud van zowel geconcedeerde als niet-geconcedeerde gronden of nissen berust bij de
belanghebbenden. De ereperken van oud-strijders en de graven die op de lijst der historisch
waardevolle graven vermeld staan worden resp. blijvend en resp. voor een periode van 50 jaar
onderhouden door het gemeentebestuur.
Artikel 20: standaardprocedure verwaarlozing
Verwaarlozing, als gevolg van onderhoudsverzuim, kan vastgesteld worden als het graf doorlopend
onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is, of wanneer het
gedenkteken overhelt, verrot of stuk is.
De graftekens en hun omgeving moeten voortdurend in perfecte staat van bewaring, onderhoud en
reinheid gehouden worden gedurende de hele concessieperiode. Iedere natuurlijke of rechtspersoon
kan instaan voor het onderhoud. Er mag geen gebruik gemaakt worden van pesticiden.
Verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. Deze akte
blijft één jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van
die termijn en bij niet-herstelling wordt op bevel van de burgemeester of zijn gemachtigde van
ambtswege overgegaan tot afbraak of wegname van de materialen.
Alle materialen worden eigendom van de gemeente en worden van het graf verwijderd.
Indien het een grafconcessie betreft, kan door het college van burgemeester en schepenen een einde
gesteld worden aan het recht op concessie.
Artikel 21: dringende procedure verwaarlozing
In geval het verwaarloosde graf een onmiddellijk hygiënisch of veiligheidsrisico vormt, kan, na
pogingen om de belanghebbenden terug te vinden en na hen aangespoord te hebben om een einde
te maken aan de verwaarlozing binnen een periode van 6 maanden, bij besluit van het college van
burgemeester en schepenen, na het verstrijken van die termijn, het grafteken zonder verwijl en
zonder verhaal of aanspraak op vergoeding, geheel of gedeeltelijk worden weggenomen. Het
collegebesluit wordt gedurende die termijn eveneens aangeplakt aan het graf en aan de ingang van
de begraafplaats.
SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE DIVERSE GEDENKVORMEN NIETGECONCEDEERDEGRONDGRAVEN
Artikel 22:
Er wordt begraving van één stoffelijk overschot per graf toegestaan voor de duur van 15 jaar. Het
betreft een gratis grondgebruik.
Lijkkisten en lijkwaden moeten in volle grond begraven worden op een diepte van ten minste
65 cm.
Na de teraardebestelling voorziet de gemeente eenmalig een kruis met een naamplaatje. Plaatsing
van een grafteken is niet verplicht.
Naargelang de locatie kan op het graf een liggende grafsteen (eventueel in combinatie met een
opstaand kopstuk) of enkel een rechtopstaand kopstuk opgericht worden. Deze locaties worden
aangeduid door het gemeentebestuur.
Afmetingen voor graf met liggende grafsteen:
• vaste afmetingen liggende grafsteen: 2m op lm
• eventueel in combinatie met opstaand kopstuk van max. 80 cm
Afmetingen voor graf met rechtopstaand kopstuk:
• Dikte grondplaat: 10 cm

Notulen van de gemeenteraad van 10/05/2021

18 van 50

•
•
•
•
•

Lengte grondplaat: 100 cm
Breedte grondplaat: 50 cm
Hoogte rechtopstaand kopstuk: max 80 cm
Breedte rechtopstaand kopstuk: max 80 cm
Dikte rechtopstaande grafsteen: 8 cm

De grondplaten dienen op elkaar aan te sluiten; er mag geen vrij ruimte zijn tussen 2 aanpalende
platen.
De opstaande grafsteen moet geplaatst worden op 10 cm van de achterzijde van de grondplaat en op
10 cm van de zijkanten.
Indien de plaatsing van de grondplaat en/of de grafsteen niet voldoet aan de voorschriften, wordt de
procedure toegepast vermeld in artikel 13.
NIET-GECONCEDEERDE COLUMBARIUMNIS
Artikel 23:
De columbariumnissen worden geplaatst door of in opdracht van het gemeentebestuur.
Er wordt bijzetting van één urne toegestaan voor de duur van 15 jaar. Het betreft een gratis gebruik
van de nis.
De binnenafmetingen bedragen:
• van een gemetseld columbariumnis: B : 44cm, H : 40cm, D : 65cm
• van een prefabnis op kerkhof Berlare, Overmere en nieuw deel van Uitbergen: B : 21cm, H :
28cm, D : 33cm.
De plaat voor het afsluiten van de columbariumnis wordt geleverd en geplaatst door het
gemeentebestuur. Op deze plaat bevestigt het gemeentebestuur een standaardplaatje, met
vermelding van naam, voornaam, geboortejaar en overlijdensjaar van de overledene.
Deze afdekplaat en het naamplaatje mogen geenszins verwijderd worden en vervangen worden door
een afdekplaat of naamplaatje naar keuze. Op deze plaat mag enkel een foto of vaasje aangebracht
worden, bevestigd met een kleefstof die bij verwijdering de plaat niet beschadigd heeft. Bijkomende
vermeldingen op en in de plaat of bijkomende vaste versierselen mogen geenszins aangebracht
worden. De plaat moet bijgevolg volledig intact blijven. Wordt de
afdekplaat toch beschadigd, dan wordt de kostprijs van de plaat aangerekend aan de nabestaanden.
Het tarief werd vastgelegd in het tariefreglement.
Afdekplaten van columbariumnissen die geplaatst werden vóór het huidig reglement in werking is
getreden en die niet voldoen aan de beschreven normen, mogen behouden blijven.
NIET-GECONCEDEERD URNENVELD
Artikel 24:
De urnenveldkelders worden geplaatst in opdracht van het gemeentebestuur.
Bijzetting van één asurne is toegestaan voor de duur van 15 jaar. Het betreft een gratis gebruik van
het perceel.
De diameter van een urne te plaatsen in een urnenkelder bedraagt maximaal 25cm.
De plaat voor het afsluiten van de urnenkelder wordt geleverd en geplaatst door het
gemeentebestuur. Op deze plaat bevestigt het gemeentebestuur een standaardplaatje, met
vermelding van naam, voornaam, geboortejaar en overlijdensjaar van de overledene.
Deze afdekp laat en het naamplaatje mogen geenszins verwijderd worden en vervangen worden door
een afdekplaat of naamplaatje naar keuze. Op deze plaat mag enkel een foto of vaasje aangebracht
worden, bevestigd met een kleefstof die bij verwijdering de plaat niet beschadigd heeft. Bijkomende
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vermeldingen op en in de plaat of bijkomende vaste versierselen mogen geenszins aangebracht
worden. De plaat moet bijgevolg volledig intact blijven. Wordt de afdekplaat toch beschadigd, dan
wordt de kostprijs van de plaat aangerekend aan de nabestaanden. Het tarief werd vastgelegd in het
tariefreglement.
GECONCEDEERDE GRONDGRAVEN ZONDER GRAFKELDER
Artikel 25:
De concessie wordt toegekend op verzoek en tegen betaling voor de duur van 30 jaar. Op het
ogenblik van bijzetting van een tweede begunstigde bestaat de mogelijkheid de concessie op verzoek
en tegen betaling te hernieuwen met 30 jaar.
In het laatste concessiejaar bestaat de mogelijkheid de concessie op verzoek en tegen betaling te
verlengen met 15 jaar.
De kostprijs voor de concessie, voor de hernieuwing of verlenging ervan worden vastgelegd in het
tariefreglement.
Artikel 26:
Naargelang de locatie kan in één graf toegestaan worden:
• ofwel begraving van 2 kisten boven elkaar
• ofwel begraving van 1 kist
• ofwel begraving van 1 kist en 1 asurne
• ofwel begraving van 2 asurnen.
De aard van begraving wordt vastgelegd door het gemeentebestuur.
Naargelang de locatie moet op het graf een liggende grafsteen (eventueel in combinatie met een
opstaand kopstuk) of enkel een rechtopstaand kopstuk opgericht worden. De aard van de grafsteen
wordt vastgelegd door het gemeentebestuur.
De plaatsing van een grafsteen is verplicht binnen het jaar na ingebruikname van het graf.
In geval van bijzetting wordt de grafsteen op kosten van de nabestaanden door een vakman
verwijderd ten laatste 2 werkdagen voor de begraving. De herplaatsing van de garfsteen na bijzetting,
gebeurt eveneens in opdracht én op kosten van de nabestaanden.
Artikel 27:
Afmetingen voor graf met liggende grafsteen:
• Vaste afmetingen liggende grafsteen: 2m op lm
• Eventueel in combinatie met opstaand kopstuk van max. 80 cm
Afmetingen voor graf met rechtopstaand kopstuk:
Er wordt een horizontale grondplaat (sokkel/plateau) geplaatst, met hierop een
rechtopstaande/verticale grafsteen.
Voor een enkelvoudig graf worden volgende afmetingen in acht genomen:
• Dikte grondplaat: 10 cm
• Lengte grondplaat: 100 cm
• Breedte grondplaat: 50 cm
• Hoogte rechtopstaande grafsteen: max 80 cm
• Breedte rechtopstaande grafsteen: max 80 cm
• Dikte rechtopstaande grafsteen: 8 cm
Voor een dubbel graf worden volgende afmetingen in acht genomen:
• Dikte grondplaat: 10 cm
• Lengte grondplaat: 200 cm
• Breedte grondplaat: 50 cm
• Hoogte rechtopstaande grafsteen: max 80 cm
• Breedte rechtopstaande grafsteen: max 160 cm
• Dikte rechtopstaande grafsteen: 8 cm
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De grondplaten dienen op elkaar aan te sluiten; er mag geen vrije ruimte zijn tussen 2 aanpalende
platen.
De opstaande grafsteen moet geplaatst worden op 10 cm van de achterzijde van de grondplaat en op
20 cm van de zijkanten.
Indien de plaatsing van de grondplaat en/of de grafsteen niet voldoet aan de voorschriften, wordt de
procedure toegepast vermeld in artikel 13.
GECONCEDEERDE GRONDEN MET GRAFKELDER
Artikel 28:
De concessie wordt toegekend op verzoek en tegen betaling voor de duur van 50 jaar. De concessie
kan hernieuwd of verlengd worden.
De kostprijs voor de concessie, voor de hernieuwing of verlenging ervan worden vastgelegd in het
tariefreglement.
De grafkelders worden geplaatst door het gemeentebestuur.
Plaatsing van grafzerk is verplicht. Het zerk heeft de volgende afmet ingen: 230cm/100cm.
In geval van bijzetting in een grafkelder moet de voorste plaat door een vakman verwijderd zijn op
kosten van de nabestaanden ten laatste de tweede werkdag voor begraving.
De herplaatsing van de plaat na bijzetting, gebeurt eveneens in opdracht van en op kosten van de
nabestaanden.
Artikel 29: kelder aangekocht vanaf 01/01/2017
Vanaf 01/01/2017 wordt bij aankoop van een nieuwe kelder de mogelijkheid geboden 6 stoffelijke
overschotten bij te zetten, mits aanwezigheid van maximum 2 kisten.
Op het ogenblik van bijzetting van een tweede en volgende begunstigde bestaat de mogelijkheid de
concessie op verzoek en tegen betaling te hernieuwen.
In geval van een bijzetting in de laatste 10 jaar van de concessieperiode, is hernieuwing van de
concessie verplicht.
In het laatste concessiejaar bestaat de mogelijkheid de concessie op verzoek en tegen betaling te
verlengen met 30 jaar.
Artikel 30: kelder aangekocht vanaf 02/01/2007 tot en met 31/12/2016
Betreft het een grafkelder toegekend vanaf 02/01/2007 tot en met 31/12/2016, dan was de
maximumcapaciteit van deze kelder beperkt tot 3 stoffelijke overschotten, mits aanwezigheid van
minstens 1 asurne.
Om deze capaciteit uit te breiden naar 6 stoffelijke overschotten, waarvan maximum 2 kisten, moet de
concessie verplicht hernieuwd worden bij de bijzetting van het 4de stoffelijk overschot. Een
facultatieve hernieuwing kan gebeuren bij bijzetting van het 5de en 6de stoffelijk overschot. In geval
van een bijzetting in de laatste 10 jaar van de concessieperiode, is hernieuwing van de concessie
verplicht.
In het laatste concessiejaar bestaat de mogelijkheid de concessie op verzoek en tegen betaling te
verlengen met 30 jaar.
Artikel 31: kelder aangekocht vóór 02/01/2007
Betreft het een grafkelder toegekend vóór 02/01/2007, dan is de maximumcapaciteit vastgelegd op 2
stoffelijke overschotten.
Om deze capaciteit uit te breiden naar 6 stoffelijke overschotten, waarvan maximum 2 kisten, moet de
concessie verplicht hernieuwd worden bij de bijzetting van het 3de stoffelijk overschot. Een
facultatieve hernieuwing kan gebeuren bij bijzetting van het 4de, 5de en 6de stoffelijk overschot.
In geval van een bijzetting in de laatste 10 jaar van de concessieperiode, is hernieuwing van de
concessie verplicht.
In het laatste concessiejaar bestaat de mogelijkheid de concessie op verzoek en tegen betaling te
verlengen met 30 jaar.
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Artikel 32: gemetselde familiekelders aangekocht vóór 1976
In gemetselde familiekelders aangevraagd vóór 1976 en met 4m2 inhoud, kunnen maximaal 6 kisten
bijgezet worden. De ondergrondse constructie is van die aard dat er slechts ruimte is voor 6 kisten.
Aan het college van burgemeester en schepenen kan schriftelijk de toelating gevraagd worden om
hierbij maximum nog 3 urnen bij te zetten. Indien het college de toelating verleent tot uitbreiding van
de maximale capaciteit tot 9 stoffelijke overschotten, moet de concessie verplicht hernieuwd worden
bij de bijzetting van het 7de stoffelijk overschot. Een facultatieve hernieuwing kan gebeuren bij
bijzetting van het 8ste en gde stoffelijk overschot.
In geval van een bijzetting in de laatste 10 jaar van de concessieperiode, is hernieuwing van de
concessie verplicht.
In het laatste concessiejaar bestaat de mogelijkheid de concessie op verzoek en tegen betaling te
verlengen met 30 jaar.
GECONCEDEERDE COLUMBARIUMNIS
Artikel 33:
De concessie wordt toegekend op verzoek en tegen betaling voor de duur van 30 jaar.
Op het ogenblik van bijzetting van een tweede begunstigde bestaat de mogelijkheid de concessie op
verzoek en tegen betaling te hernieuwen met 30 jaar.
In het laatste concessiejaar bestaat de mogelijkheid de concessie op verzoek en tegen betaling te
verlengen met 15 jaar.
De kostprijs voor de concessie, voor de hernieuwing of verlenging ervan worden vastgelegd in het
tariefreglement.
De columbariumnissen worden geplaatst door of in opdracht van het gemeentebestuur. Er wordt
bijzetting van maximum 2 urnen toegestaan.
De binnenafmetingen bedragen:
• van een gemetseld columbariumnis: B : 44cm, H : 40cm, D : 65cm
• van een prefabnis op kerkhof Berlare: B : 35cm, H : 35cm, D : 35cm
• van een nis op nieuw deel kerkhof Uitbergen: B : 21cm, H : 28cm; D : 33cm
De plaat voor het afsluiten van de columbariumnis wordt geleverd en geplaatst door het
gemeentebestuur. Op deze plaat bevestigt het gemeentebestuur een standaardplaatje, met
vermelding van naam, voornaam, geboortejaar en overlijdensjaar van de overledene.
Toegelaten is dat, ofwel het door de gemeente geleverde "naamplaatje" vervangen worden door een
naamplaatje naar keuze, ofwel dat de persoonsgegevens van de overledene gegrift worden in de door
de gemeente geleverde afdekplaat. Op deze plaat mogen eveneens bijkomende grafschriften of foto's
aangebracht worden.
De afdekplaat mag geenszins vervangen worden door een andere plaat naar keuze. Wordt de
afdekplaat toch beschadigd, dan wordt de kostprijs van de plaat aangerekend aan de nabestaanden.
Het tarief werd vastgelegd in het tariefreglement.
Bij bijzetting wordt de afdekplaat kosteloos verwijderd en teruggeplaatst door de aangestelde van de
gemeente.
GECONCEDEERD URNENVELD
Artikel 34:
De concessie wordt toegekend op verzoek en tegen betaling voor de duur van 30 jaar. Op het
ogenblik van bijzetting van een tweede begunstigde bestaat de mogelijkheid de concessie op verzoek
en tegen betaling te hernieuwen met 30 jaar.
In het laatste concessiejaar bestaat de mogelijkheid de concessie op verzoek en tegen betaling te
verlengen met 15 jaar.
De kostprijs voor de concessie, voor de hernieuwing of verlenging ervan worden vastgelegd in het
tariefreglement.
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De urnenveldkelders en grafzerken op de kelders worden geplaatst door of in opdracht van het
gemeentebestuur. De grafzerken zijn eenvormig. De grafzerk mag geenszins vervangen worden door
een grafzerk naar keuze.
Bijzetting van maximum twee asurnen is toegestaan.
De diameter van een urne te plaatsen in een urnenkelder bedraagt maximaal 25cm.
Op de grafzerk wordt door tussenkomst van het gemeentebestuur een naamplaatje bevestigd. Het is
toegelaten dit naamplaatje te vervangen door een naamplaatje naar keuze of persoonsgegevens aan
te brengen op, of in te griften in de grafzerk. De keuze van belettering is vrij.
Er mag een foto en/of ander grafteken aangebracht worden op de grafzerk met een maximum hoogte
van 15cm te rekenen vanaf het bovenoppervlak van de zerk.
In geval van bijzetting wordt de grafsteen kosteloos verwijderd en teruggeplaatst door de aangestelde
van de gemeente.
STROOIWEIDE
Artikel 35:
De strooiweide is bestemd voor het uitstrooien van as van de overledene. De asuitstrooiing gebeurt
door de aangestelde van de gemeente.
De strooiweide mag niet betreden worden, tenzij door de ambtenaar in functie voor het uitstrooien en
het onderhoud.
Om de grond te laten rusten kan een nieuwe strooiweide in gebruik genomen worden, of kan een deel
van de in gebruik zijnde strooiweide periodiek afgesloten worden.
Ter nagedachtenis van de overledenen wiens as op de strooiweide werd uitgestrooid, wordt een
herdenkingszuil opgericht. Op deze zuil wordt op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden, tegen
betaling, een eenvormig gedenkplaatje aangebracht.
Op dit gedenkplaatje wordt de naam, voornaam, het geboortejaar en het overlijdensjaar van de
overledene gegraveerd. Het gemeentebestuur bepaalt het model, de afmetingen, het materiaal, de
inhoud en de manier van graveren. De plaatsing gebeurt eveneens door de aangestelde van de
gemeente.
De vergoeding voor het naamplaatje, het graveren en het plaatsen worden vastgesteld in het
tariefreglement.
EREPERK OUD-STRIJDERS
Artikel 36:
De ereperken zijn voorbehouden aan oud-strijders van beide wereldoorlogen, op voorlegging van:
• een vuurkaart voor de strijders van de oorlog 1914-1918 of een strijderskaart met opgave der
oorlogsdiensten voor strijder 1940-1945, afgeleverd door de bevoegde dienst van het
Ministerie van Landsverdediging
of
• een attest, afgeleverd door dezelfde dienst van het Ministerie van Landsverdediging waaruit
blijkt dat de overledene aan de voorwaarden voldeed om de hierboven vermelde kaart te
bekomen.
Het nodige bewijsstuk moet voorgelegd worden bij aangifte van het overlijden aan de ambtenaar van
de burgerlijke stand of zijn gemachtigde.
Bijzetting van één stoffelijk overschot is toegelaten
De graven op de ereperken genieten een voorkeursbehandeling en worden, in de mate de plaatselijke
toestand het toelaat, niet ontruimd.
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Plaatsing van een grafsteen is verplicht en gebeurt op kosten van de nabestaanden. Op de
begraafplaatsen van Bareldonk en Overmere zijn de grafstenen eenvormig.
Op het oorlogsmonument op begraafplaatsen Overmere, Uitbergen en Berlare werden naamplaatjes
aangebracht van oud-strijders wiens graf verwijderd werd. Op begraafplaats Overmere werd eveneens
een gedenkzuil met naamvermelding opgericht op de plaats waar graftekens van oud-strijdersgraven
verwijderd werden.
KINDERBEGRAAFPLAATS - STERRETJESWEIDE
Artikel 37:
Op de kinderbegraafplaats/sterretjesweide kunnen levenloos geboren kinderen ongeacht de duur van
de zwangerschap en kinderen tot een maximumleeftijd van 12 jaar gratis begraven worden voor de
duur van 30 jaar. Op verzoek zijn opeenvolgende kosteloze verlengingen van 30 jaar mogelijk.
De maximumafmetingen van het graf op de kinderbegraafplaats bedragen 1.20m/1m. Plaatsing van
een grafteken is facultatief.
Op de sterretjesweide wordt een asurne begraven onder een ster. Op de ster kan een
standaardplaatje bevestigd worden.
De kostprijs van de ster wordt bepaald in het tariefreglement.
Wordt ervoor geopteerd om levenloos geboren kinderen en kinderen tot een maximumleeftijd van 12
jaar in een andere grafvorm niet op de kinderbegraafplaats/sterretjesweide te laten begraven, dan
gelden de specificaties van deze grafvorm.
TITEL 3: CONCESSIES
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 38:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om:
• grafconcessies te verlenen
• grafconcessies te hernieuwen
• grafconcessies te beëindigen in geval van onderhoudsverzuim
• grafconcessies te beëindigen op verzoek van de nabestaanden
• de bekendmakingsprocedure voor ontruimingen op te starten
onder de voorwaarden vastgesteld in dit reglement en het desbetreffende tariefreglement, dat geldt
op het ogenblik van de aanvraag.
Zolang de omvang van de begraafplaatsen dit mogelijk maakt, worden op de gemeentelijke
begraafplaatsen concessies verleend.
Artikel 39:
Een grafconcessie verleent aan de concessiehouder enkel het recht van gebruik en genot van de in de
concessie verleende grond of columbariumnis, met een speciale en nominatieve bestemming en dit
voor de duur van de concessietermijn.
Eén zelfde concessie mag slechts dienen voor het begraven van:
• ofwel het stoffelijk overschot van de aanvrager, van zijn echtgenoot, van zijn bloed- of
aanverwanten,
• ofwel het stoffelijk overschot van de aanvrager en van diegene waarmee hij op het ogenblik
van overlijden een feitelijk gezin vormt,
• ofwel het stoffelijk overschot van personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en
die daartoe bij het gemeentebestuur hun wil te kennen hebben gegeven om in eenzelfde graf
begraven te worden,
• ofwel het stoffelijk overschot van derden en hun familie door de concessiehouder
aangewezen.
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De persoon die de concessie aanvraagt, wordt "de concessiehouder" genoemd. De personen die
worden aangeduid door de concessiehouder om na overlijden in de concessie te worden begraven of
bijgezet zijn de "rechthebbenden" of de "begunstigden" van de concessie. De concessiehouder kan,
maar moet geen rechthebbende zijn van de concessie.
Indien alle rechthebbenden van een bepaalde concessie reeds overleden zijn en er nog niemand
nominatief werd aangeduid voor een nog beschikbare plaats, is het toegestaan om hier een bepaalde
persoon aan toe te wijzen, indien:
• deze persoon hiervoor wordt aangeduid door de concessiehouder;
• deze persoon hiervoor wordt aangeduid door de bloed- en aanverwanten van de eerste graad
van de concessiehouder, als deze reeds overleden is;
• deze persoon hiervoor wordt aangeduid door de bloed- en aanverwanten van de tweede
graad van de concessiehouder, als zowel de concessiehouder als diens bloed- en
aanverwanten van de eerste graad reeds overleden zijn.
Een concessie is niet overdraagbaar, tenzij aan het gemeentebestuur.
Wanneer een concessie om welke reden ook een einde neemt, worden de niet weggenomen
graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies, eigendom van de gemeente.
CONCESSIEMNVRAAG
Artikel 40:
De concessieaanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag vermeldt de identiteit van de aanvrager en duidt de begunstigden nominatief aan. Zowel
een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan een concessie aanvragen.
De aanvrager moet instaan voor de betaling van de verschuldigde concessievergoeding.
De bewijslast over het al dan niet bestaan van een concessievergunning met de daarin opgenomen
begunstigden, ligt ten laste van de concessiehouder of zijn erfgenamen, of bij ontstentenis hiervan bij
iedere belanghebbende.
De concessie vangt aan op datum van de eerste bijzetting of, in geval van aankoop bij leven, op de
datum van het collegebesluit. Zij eindigt na verloop van de toegestane termijn.
De concessie is slechts geldig na betaling van het verschuldigde bedrag vastgelegd in het
tariefreglement.
CONCESSIEDUUR EN -TARI EF
Artikel 41:
GRAFFVORM
Grondconcessie zonder grafkelder
Grondconcessie met grafkelder
Concessie voor columbariumnis
Grondconcessie in urnenveld
Concessie op kinderbegraafplaats
Concessie in sterretjesweide

DUUR
30 jaar
50 jaar
30 jaar
30 jaar
30 jaar
30 jaar

TARIEF
Cfr. tariefreglement
Cfr. tariefreglement
Cfr. tariefreglement
Cfr. tariefreglement
Cfr. tariefreglement
gratis

CONCESSIE VOOR OVERLIJDEN
Artikel 42:
De mogelijkheid bestaat om voor alle grafvormen een concessie aan te kopen bij leven. De ligging van
dit graf wordt bepaald door het gemeentebestuur en sluit doorgaans aan bij het graf waarin de laatste
begraving plaatsvond. De concessietermijn vangt aan op datum van het collegebesluit waarin de
concessie wordt toegekend.
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Bij het overlijden van een nabestaande mogen er maximum twee naast elkaar liggende percelen of
twee naast elkaar staande columbarium nissen aangekocht worden.
Plaatsing van een grafsteen is verplicht binnen het jaar te rekenen vanaf startdatum van de concessie.
Indien binnen de voorziene termijn de plaatsing van de grafzerk/steen niet is uitgevoerd, kan dat
aanleiding geven tot het treffen van maatregelen die voorzien zijn in art ikel 20 omtrent de
verwaarlozing van graven.
Artikel 43:
De verleende ongebruikte concessies kunnen geenszins door het gemeentebestuur teruggenomen
worden. De gemeente is bovendien niet gehouden tot enige terugbetaling, hetzij van de volledige,
hetzij van een gedeelte van de betaalde concessieprijs.
Alle verleende concessie die op 01/01/2006 nog niet benut waren, namen een aanvang op
01/01/2006. De concessiehouders of nabestaanden werden hiervan aangetekend op de hoogte
gebracht. Bovendien werd destijds een artikel opgenomen in het gemeentelijk informatieblad
Infogem.
Bij de tot op inwerkingtreding van dit besluit verleende ongebruikte concessies, is plaatsing van een
grafsteen niet verplicht. Is de grafsteen bij ingebruikname nog niet geplaatst, dan moet dit gebeuren
binnen het jaar na de eerste bijzetting.
CONCESSIEHERNIEUWING/CONCESSIEVERLENGING
Artikel 44:
Op schriftelijk verzoek van enige belanghebbende kan de concessie hernieuwd worden.
Een hernieuwing kan geweigerd worden als de concessie verwaarloosd is op het moment van de
aanvraag .
De kostprijs voor hernieuwing wordt bepaald in het tariefreglement.
Artikel 45 : concessiehernieuwing bij bijzetting
De mogelijkheid tot hernieuwing van de concessie wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de
concessiehouder of één der nabestaanden.
De periode van hernieuwing hangt af van de grafvorm.
De startdatum van de hernieuwde concessie vangt aan op de datum van de bijzetting.
Een concessie moet verplicht hernieuwd worden indien de bijzetting gebeurt in de laatste 10 jaar van
de concessieperiode. Bij niet-hernieuwing is geen bijzetting mogelijk.
GRAFVORM
grondconcessie zonder grafkelder
grondconcessie met qrafkelder
concessie in columbariumnis
concessie in columbariumnis
grondconcessie in urnenveld

PERIODE VAN
HERNIEUWING
30 jaar
50 jaar
30 jaar
30 jaar
30 jaar

TARIEF
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

tariefreglement
tariefreglement
tariefreglement
tariefreglement
tariefreglement

Artikel 46 : concessieverlenging in het laatste jaar van de concessietermijn
De mogelijkheid tot verlenging van een concessie wordt door middel van een akte van de
burgemeester of zijn gemachtigde gedurende minstens één jaar voor de definitieve vervaldatum van
de concessie bekendgemaakt aan het betrokken graf en aan de ingang van de begraafplaats.
Op schriftelijk verzoek van enige belanghebbende en voor het verstrijken van de toegekende
concessietermijn, kan de concessie verlengd worden. De periode is afhankelijk van de grafvorm.
GRAFVORM
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Grondconcessie zonder qrafkelder
Grondconcessie met qrafkelder
Concessie in columbariumnis
Grondconcessie in urnenveld
Concessie op kinderbegraafplaats
- sterretjesweide

15
30
15
15
30

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Cfr. tariefreglement
Cfr. tariefreglement
Cfr. tariefreglement
Cfr. tariefreglement
gratis

Indien er geen aanvraag tot hernieuwing van de concessie is ingediend voor de vervaldatum, vervalt
de concessie.
De niet weggenomen graftekens en de eventueel nog bestaande ondergrondse bouwwerken, worden
na verval van de concessie eigendom van de gemeente.
De verdere procedure wordt beschreven in titel 4.
Artikel 47: concessieverlenging bij reeds jaren vervallen concessie
Betreft het, op datum van de inwerkingtreding van dit besluit, een reeds enkele jaren vervallen
concessie, dan wordt iedere belanghebbende alsnog de mogelijkheid geboden deze concessie te
hernieuwen.
Een afschrift van de akte waarin de mogelijkheid tot verlenging vermeld wordt, wordt één jaar
bekendgemaakt aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats.
Op schriftelijk verzoek van enige belanghebbende en voor het verstrijken van de
bekendmakingsperiode van één jaar, wordt de concessie tegen betaling verlengd.
Indien erom verzocht wordt, vangt een nieuwe termijn aan op datum van het collegebesluit waarin de
hernieuwde concessie verleend wordt.
De periode van verlenging wordt bepaald in artikel 46.
Indien er geen aanvraag tot hernieuwing van de concessie is ingediend voor de vervaldatum, vervalt
de concessie.
De niet weggenomen graftekens en de eventueel nog bestaande ondergrondse bouwwerken, worden
na verval van de concessie eigendom van de gemeente.
De verdere procedure wordt beschreven in titel 4.
VROEGTIJDIGE BEEINDIGING VAN EEN CONCESSIE
Artikel 48:
Een concessie kan vroegtijdig door het college van burgemeester en schepenen worden
teruggenomen in volgende gevallen:
• op verzoek van de concessiehouder
• bij een toegestane ontgraving en overbrenging van het stoffelijk overschot of van de urne
naar een andere concessie
• in geval van vastgestelde verwaarlozing
Bij een voortijdige beëindiging kunnen de nabestaanden het betaalde concessietarief noch geheel,
noch gedeeltelijk terugvorderen.
Elke belanghebbende kan ten vroegste 10 jaar na de laatste bijzetting schriftelijk verzoeken om een
concessie vroegtijdig te beëindigen.
Artikel 49: procedure vroegtijdige beëindiging concessie
Gedurende één jaar wordt een bericht aangeplakt aan het graf en aan de ingang van de
begraafplaats. In dit bericht wordt vermeld dat een belanghebbende de concessie niet wenst te
behouden, dat het graf zal geruimd worden en dat hiertegen bezwaar kan ingediend worden.
Indien de aanvraag tot voortijdige beëindiging niet wordt ingediend door de concessiehouder, zal
deze, indien gekend, schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de aanvraag.
Het college van burgemeester en schepenen kan één jaar na de aanplakking en op voorwaarde dat er
geen bezwaar geuit werd, beslissen om de concessie terug te nemen.
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Niet meegenomen materialen worden bij ontruiming eigendom van het gemeentebestuur.
DE VROEGERE "EEUWIGDURENDE CONCESSIES"
Artikel 50:
Door de wet van 20 juli 1971 werden de eeuwigdurende concessies afgeschaft en worden de
bestaande eeuwigdurende concessies omgezet in onbeperkt hernieuwbare concessies van 50 jaar. De
hernieuwingen gebeuren op verzoek van enige belanghebbende en zijn kosteloos. De bewijslast of het
al dan niet een eeuwigdurende concessie betreft, ligt ten laste van de concessiehouder of zijn
erfgenamen, of bij ontstentenis hiervan, bij iedere belanghebbende.
Artikel 51: procedure hernieuwing in het laatste jaar eeuwigdurende concessie
De mogelijkheid tot kosteloze verlenging van de concessie wordt door middel van een akte van de
burgemeester of zijn gemachtigde gedurende minstens één jaar voor de definitieve vervaldatum van
de concessie bekendgemaakt aan het betrokken graf en aan de ingang van de begraafplaats.
Op schriftelijk verzoek van enige belanghebbende en voor het verstrijken van de toegekende
concessietermijn, wordt de concessie kosteloos verlengd.
Indien erom verzocht wordt, vangt een nieuwe termijn van 50 jaar aan, aansluitend op het laatste
concessiejaar.
Indien er geen aanvraag tot hernieuwing van de concessie is ingediend binnen de
bekendmakingsperiode van één jaar, dan vervalt de concessie.
De niet weggenomen graftekens en de eventueel nog bestaande ondergrondse bouwwerken, worden
na verval van de concessie eigendom van de gemeente.
De verdere procedure wordt beschreven in titel 4.
Artikel 52: procedure hernieuwing reeds jaren vervallen eeuwigdurende concessie
Betreft het, op datum van de inwerkingtreding van dit besluit, een reeds jaren vervallen concessie,
dan wordt iedere belanghebbende alsnog de mogelijkheid geboden deze concessie te verlengen. Een
afschrift van de akte waarin de mogelijkheid tot kosteloze hernieuwing vermeld wordt, wordt één jaar
lang aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats bekendgemaakt.
Op schriftelijk verzoek van enige belanghebbende wordt de concessie kosteloos verlengd. Indien erom
verzocht wordt, vangt een nieuwe termijn van 50 jaar aan op datum van het collegebesluit waarin de
hernieuwde concessie verleend wordt.
Indien er geen aanvraag tot hernieuwing van de concessie is ingediend binnen de
bekendmakingsperiode van één jaar, dan vervalt de concessie.
De niet weggenomen graftekens en de eventueel nog bestaande ondergrondse bouwwerken, worden
na verval van de concessie eigendom van de gemeente.
De verdere procedure wordt beschreven in titel 4.
CONCESSIE OP NIET-GECONCEDEERD PERCEEL OF NIS
Artikel 53: niet-geconcedeerd perceel in volle grond of in het urnenveld
De niet-geconcedeerde percelen in volle grond of in het urnenveld worden toegekend voor een nietverlengbare periode van 15 jaar. Op een niet-geconcedeerd perceel in volle grond of in het urnenveld
kan geen concessie genomen worden.
In de loop van het 14cte jaar wordt door middel van een akte van de burgemeester of zijn
gemachtigde gedurende minstens één jaar bekendgemaakt aan het betrokken graf en aan de ingang
van de begraafplaats dat het graf zal geruimd worden.
Indien men het stoffelijk overschot of de nis wil laten herbegraven in een concessie, dan moet, mits
machtiging van de burgemeester en mits betaling (zoals vastgelegd in het tariefreglement), het
stoffelijk overschot of de nis ontgraven worden en herbegraven worden in een geconcedeerd perceel.
Procedure zoals bepaald in titel 4 wordt gevolgd.
Artikel 54: niet-geconcedeerde nis in columbarium
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Op een niet-geconcedeerde nis in het columbarium kan een concessie genomen worden zonder de
asurne te ontgraven, mits, naast het concessietarief voor een columbariumnis, zoals vastgelegd in het
tariefreglement, te betalen, eveneens een toeslag van 200,00 euro vereffend wordt.
Eveneens bestaat de mogelijkheid om de nis te ontgraven. In dit geval wordt de procedure gevolgd
bepaald in titel 4.
TITEL 4 : ONTGRAVINGEN - HERBEGRAVINGEN EN ONTRUIMINGEN
INDIVIDUELE ONTGRAVING
Artikel 55:
Behalve op bevel van de rechterlijke overheid, mag niet tot ontgraving worden overgegaan zonder
machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet door de echtgeno(o)t(e) of samenlevende
partner en bloedverwanten in de eerste graad (opgaande en neergaande lijn) schriftelijk, gedateerd
en ondertekend, gericht worden aan de burgemeester.
Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toestemming bijzondere voorwaarden op te
leggen, moeten steeds de volgende beschikkingen worden nageleefd:
• De burgemeester staat enkel een ontgraving toe wegens gegronde reden of bij bestuurlijke
beslissing;
• Tijdstip van de ontgraving wordt bepaald in overleg met de dienst burgerlijke stand, dienst
openbare werken en de politiediensten;
• De personen belast met de ontgraving moeten voldoende opgeleid zijn en moeten
beschermende kledij dragen.
• Het grafteken en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen
bemoeilijken of beletten moeten in opdracht van en op kosten van de aanvrager verwijderd
worden vooraleer tot opgraving wordt overgegaan. Vooraleer een bepaald grafteken te
verwijderen, moet een schriftelijke toestemming van de burgemeester bekomen zijn;
• Een gespecialiseerde firma zorgt voor het openleggen van het grondgraf, het lichten van de
kist en het vullen van de kuil;
• Het openen van de nis of het urnenveld, het uitnemen van de urne uit de nis of het urnenveld
en het hersluiten van de nis of het urnenveld, gebeuren door de aangestelde van de
gemeente;
• Tijdens de ontgraving wordt de plaats ervan visueel voor het publiek afgeschermd en wordt
de begraafplaats tijdelijk gesloten;
• Een politie-inspecteur houdt toezicht op de uitvoering der werken en stelt de verrichtingen
vast in een proces-verbaal;
• Naast de van ambtswege aangestelde personen mogen geen andere personen of familieleden
bij de ontgraving aanwezig zijn;
• De vernieuwing van de kist of de urne kan voorgeschreven worden indien dit nodig geacht
wordt; het drogen van de assen kan voorgeschreven worden indien dit nodig geacht wordt;
indien vastgesteld wordt dat kledingstukken of andere omhulsels het verteringsproces ernstig
vertragen, moet de ondoordringbaarheid voor lucht van deze omhulsels bij herkisting
opgeheven worden. Zo mogelijk wordt het storende omhulsel verwijderd.
• Alle kosten van de ontgraving, van vernieuwing van de doodskist/asurne, van het drogen van
de assen, van het vervoer van de asurne en van het verplaatsen van de graftekens zijn ten
laste van de aanvragers.
INDIVIDUELE HERBEGRAVING
Artikel 56:
Bij overbrenging naar een andere gemeente is een voorafgaandelijke machtiging van enerzijds de
ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar de persoon begraven ligt en anderzijds van de
ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar de herbegraving is gepland, vereist.
Voor de crematie na ontgraving is de toestemming vereist van de procureur des konings van het
arrondissement van de plaats waar de aanvrager zijn hoofdverblijfplaats heeft, de plaats van
overlijden, de plaats waar het stoffelijk overschot begraven is of de plaats waar het crematorium zich
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bevindt. Bij de aanvraag van toestemming tot ontgraving moet een attest van de laatste
wilsbeschikking van de overledene worden gevoegd.
Tijdens een eventueel transport van onverteerde resten wordt gebruik gemaakt van een
vloeistofdichte kist.
RETROACTIEVE THUISBEWARING
Artikel 57:
Retroactieve thuisbewaring is mogelijk in toepassing van artikel 24§1, 4° en 24bis van het decreet van
16/01/2004, gewijzigd bij decreet van 09/12/2011.
Artikel 58: aanvraag retroactieve thuisbewaring
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een urne uit een niet-geconcedeerd perceel of nis, of
uit een geconcedeerd perceel of nis, moet schriftelijk worden ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen door de overlevende echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en de
bloedverwanten in de eerste graad. De plaats van bewaring of verstrooiing wordt in de aanvraag
aangeduid. De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan slechts éénmaal worden ingediend. De
retroactieve thuisbewaring wordt gedurende een termijn van 6 maanden bekendgemaakt aan het al
dan niet geconcedeerd perceel/de nis. De modaliteiten vermeld in artikel 57 zijn van toepassing.
Artikel 59: ontgraving uit niet-geconcedeerd perceel of nis
Na ontgraving uit een niet-geconcedeerd perceel/nis wordt het grafmonument of de afdekplaat
eigendom van de gemeente. Wanneer de thuisbewaring ophoudt, kan de as van de overledene
uitgestrooid worden op de strooiweide van één van de gemeentelijke begraafplaatsen of kan de
asurne terug worden bijgezet of begraven worden in een concessie op één van de begraafplaatsen.
Artikel 60: ontgraving uit een geconcedeerd perceel of nis
Het perceel of de nis met concessie wordt gedurende 2 jaar bewaard. De concessie is
onoverdraagbaar. Tijdens deze bewaringstermijn blijven de voorschriften van de concessie van
toepassing.
Wanneer na een termijn van 2 jaar de asurne niet wordt teruggebracht naar de begraafplaats, of
wanneer gekozen wordt voor asverstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats, dan worden
de modaliteiten van de vroegtijdige beëindiging van de grafconcessie toegepast, zoals bepaald in
artikel 49. De betaalde concessieprijs kan noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden.
Wanneer de concessie tijdens de periode van bewaring moet hernieuwd worden, zijn de modaliteiten
van de hernieuwing opgenomen in dit reglement van toepassing.
Artikel 61: graftekens tijdens en na ontgraving
De afdekplaat van het columbarium of van de urnenkelder worden door de gemeentelijke aangestelde
verplaatst zodat de urne uit het graf kan genomen worden. Genoemde afdekplaat wordt nadien
teruggeplaatst.
Wordt de urne verwijderd uit een grondgraf, dan wordt op kosten van de aanvrager een vakman
ingeschakeld worden die het grafteken verwijdert.
De ontgraving van de asurne gebeurt volgens de modaliteiten beschreven in artikel 55. Wanneer de
asurne op het ogenblik van de ontgraving beschadigd is, moet deze op kosten van de aanvrager van
de thuisbewaring vervangen worden.
Het grafmonument moet binnen een termijn van 3 maanden herplaatst worden, zowel naar aanleiding
van de aanvraag tot retroactieve thuisbewaring als naar aanleiding van het terugbrengen van de
asurne.
Het grafmonument of de afdekplaat van een geconcedeerde begraving of bijzetting moet gedurende
de verplichte bewaringstermijn van 2 jaar bewaard blijven.
GELIJKTIJDIGE ONTRUIMING DIVERSE PERCELEN/NISSEN
Artikel 62:
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Graven die eigendom zijn van het gemeentebestuur kunnen ontruimd worden.
Om het niet-discriminatieprincipe te respecteren wordt telkens in het laatste jaar van de
concessieperiode de procedure toegepast zoals beschreven in artikels 46, 47, 51 en 52.
Mits verkregen schriftelijke toelating van burgemeester of gemachtigde kunnen de grafmonumenten
en gedenkstenen door belanghebbenden weggenomen worden. Bij niet wegname op het ogenblik van
de ontruiming, worden de aanwezige grafstenen vernietigd en afgevoerd van de begraafplaats.
Rekening houdend met de beschikkingen vermeld onder artikel 55 wordt een draaiboek opgesteld.
De stoffelijke resten worden ontgraven en bijeengebracht in een ossuarium op de begraafplaats.
Wanneer urnenvelden of columbariumnissen worden ontruimd, wordt de as begraven in het
ossuarium.
In alle gevallen wordt rekening gehouden met de naleving van de laatste wilsbeschikkingen.
Artikel 63: herdenkingszuil
Ter nagedachtenis van de overledenen van wie het graf werd ontruimd, wordt een herdenkingszuil
opgericht. Op deze zuil wordt op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden, tegen betaling, een
eenvormig gedenkplaatje aangebracht.
Op dit gedenkplaatje wordt de naam, voornaam, het geboortejaar en het overlijdensjaar van de
overledene gegraveerd. Het gemeentebestuur bepaalt het model, de afmetingen, het materiaal, de
inhoud en de manier van graveren. De plaatsing gebeurt eveneens door de aangestelde van de
gemeente.
De vergoeding voor het naamplaatje, het graveren en het plaatsen worden vastgesteld in het
tariefreglement.
TITEL 6: GRAVEN MET LOKAAL HISTORISCH BELANG, BRUIKLEEN, METER- EN
PETERSCHAP
GRAVEN MET LOKAAL HISTORISCH BELANG
Artikel 64:
Het college van burgemeester en schepenen kan graven die eigendom zijn van de gemeente
erkennen als graven van lokaal historisch belang die als kleine onroerend erfgoedelementen worden
beschouwd. Deze grafmonumenten worden gedurende 50 jaar bewaard en onderhouden door het
gemeentebestuur overeenkomstig artikel 26§2 van het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging. De termijn is verlengbaar.
Een afschrift van deze lijst met plan wordt bezorgd aan de Vlaamse minister bevoegd voor
monumenten en landschappen.
BRUIKLEEN
Artikel 65: doel bruikleen
Graven waarvan de concessie verstreken is en niet hernieuwd werd, worden eigendom van de
gemeente.
Om een groot deel van het funerair erfgoed in stand te houden, kan het college van burgemeester en
schepenen voor bepaalde oude grafmonumenten bruikleen toestaan. De grafmonumenten blijven
eigendom van de gemeente, maar worden in hergebruik gegeven met de verplichting van restauratie
en onderhoud ervan. Ter compensatie wordt een grafconcessie verleend op het waardevol graf.
Artikel 66: regels bruikleen
De aanvrager dient een gemotiveerde aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het graf al dan niet in bruikleen te geven op
advies van de cultuurdienst.
De afspraken omtrent de nodige instandhoudings- en/of restauratiewerken, de te gebruiken
materialen, ... worden bepaald in een "overeenkomst voor hergebruik van een waardevol
grafmonument" die tussen de aanvrager en gemeente Berlare afgesloten werd.
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Het aantal plaatsen waarvoor de aanvrager het grafmonument mag hergebruiken, wordt uitsluitend
en éénmalig bepaald in de overeenkomst. Afhankelijk van de grafvorm kan bepaald worden of enkel
bijzetting van kisten en/of asurnen toegelaten is.
De aanvrager is aansprakelijk voor eventuele schade aan de eigendommen van de gemeente, als
gevolg van werken die in zijn/haar opdracht uitgevoerd worden.
Artikel 67: concessie met hergebruik
Indien binnen een periode van 12 maanden na goedkeuring van de overeenkomst door het college
alle bepalingen in de overeenkomst zijn nageleefd, kent het college een concessie met hergebruik toe
voor een periode van 30 jaar. De duur van de concessie met hergebruik neemt een aanvang op de
dag waarop het college beslist de concessie te verlenen. Het tarief voor bijzetting van een asurne of
een kist wordt vastgelegd in het tariefreglement.
Artikel 68: sancties en strafbepalingen
Bij het niet naleven van de overeenkomst voor hergebruik van een waardevol grafmonument wordt de
aanvrager via aangetekend schrijven in gebreke gesteld. Bij gebrek aan gunstig gevolg op het
aangetekend schrijven binnen 30 kalenderdagen, kan het college van burgemeester en schepenen
overgaan tot eenzijdige beëindiging van de overeenkomst.
Indien een concessie is toegekend met hergebruik en er wordt onderhoudsverzuim vastgesteld, wordt
de procedure verwaarlozing opgestart, zoals bepaald in artikel 20.
De aanvrager heeft geen recht op compensaties bij de beëindiging of niet hernieuwing van de
overeenkomst en de concessie met hergebruik.
METER-/PETERSCHAP
Artikel 69: doel meter- en peterschap
Graven waarvan de concessie verstreken is en niet hernieuwd werd, worden eigendom van de
gemeente.
Om een groot deel van het funerair erfgoed in stand te houden, kan het college van burgemeester en
schepenen voor bepaalde oude grafmonumenten meter-/peterschap toestaan.
Het college van burgemeester en schepenen beslist welke grafmonumenten in aanmerking komen
voor meter-/peterschap. De gemeente blijft eigendom van het grafmonument. De aanvrager verbindt
zich ertoe restauratie- en instandhoudingswerken aan het grafmonument uit te voeren. De stoffelijke
overschotten blijven onaangeroerd. Bijzetting van nieuwe stoffelijke overschotten is niet mogelijk.
Artikel 70: doelgroep en toepassingsgebied
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen het peter- of meterschap over een
grafmonument verwerven.
Nabestaande(n) van de eerste en tweede graad van de overledene(n), die begraven ligt(gen) in het
graf, kunnen geen aanvraag tot peter- of meterschap over het grafmonument indienen.
Artikel 71: regels meter- en peterschap
De gemotiveerde aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
Het college beoordeelt de aanvraag op advies van de cultuurdienst.
Na goedkeuring wordt tussen de aanvrager en de gemeente Berlare een overeenkomst opgesteld,
waarin afspraken omtrent de nodige instandhoudings- en/of restauratiewerken worden bepaald.
Het staat de aanvrager vrij om aan het grafmonument een plaatje aan te brengen met zijn naam en
coördinaten en de vermelding dat hij als meter/peter dit grafmonument onderhoudt. De kosten van
dit plaatje worden gedragen door het gemeentebestuur.
De aanvrager is aansprakelijk voor eventuele schade aan de eigendommen van de gemeente als
gevolg van werken die in zijn opdracht werden uitgevoerd.
Het peter- en meterschap wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar. Op gemotiveerd verzoek
kan telkens een verlenging van 10 jaar aangevraagd worden.
Artikel 72: niet naleven van de overeenkomst
Bij het niet naleven van de voorwaarden ontvangt de aanvrager een aangetekend schrijven. Bij
gebrek aan gunstig gevolg op het aangetekend schrijven binnen 30 kalenderdagen, kan het college
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van burgemeester en schepenen de overeenkomst onmiddellijk en eenzijdig stopzetten. De aanvrager
heeft geen recht op compensaties bij de beëindiging of niet hernieuwing van het meter- of
peterschap.
TITEL 7 : PLEEGVORMEN DIE DE BEGRAVINGEN/CREMATIES VOORAFGAAN,
LIJKENVERVOER EN LIJKBEZORGING
VASTSTELLING OVERLIJDEN
Artikel 73:
Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl en binnen de 2 werkdagen aangegeven aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk
lijk op het grondgebied van de gemeente. De zon - en feestdagen en zaterdagen en de dagen waarop
de administratieve diensten gesloten zijn, worden niet meegeteld voor het berekenen van deze
termijn.
Bij een verdacht of gewelddadig overlijden, waarbij de tussenkomst van het parket vereist is, kan
deze termijn van 2 dagen verlengd worden.
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een
getuigschrift afgeleverd door de behandelende geneesheer of een geneesheer daartoe aangesteld
door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Diegenen die voor de begraving instaan, regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten
betreffende de begrafenis. Bij ontstentenis daaraan, wordt door het gemeentebestuur het nodige
gedaan op kosten van het nalatenschap.
Artikel 74:
Het stoffelijk overschot van behoeftigen, ingeschreven in één der bevolkingsregisters, of het stoffelijk
overschot van onbekende personen gevonden op het grondgebied van de gemeente, wordt door de
zorgen van het gemeentebestuur, in samenwerking met het OCMW, op behoorlijke wijze gekist,
vervoerd en begraven of gecremeerd.
Bij de bepaling van de wijze van lijkbezorging zal rekening worden gehouden met de schriftelijke
wilsuiting van de overledene. Met de schriftelijke wilsuiting van de overledene wordt bedoeld hetzij de
kennisgeving van de laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging, gericht aan de ambtenaar
van de burgerlijke stand, hetzij een testament, hetzij een gezamenlijk verzoek van de nabestaanden
voor uitstrooiing, begraving of bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.
Als er geen geschreven wilsuiting van de overledene bestaat en de betrokken nabestaanden wensen
de asurne thuis te bewaren, te begraven of uit te strooien, wordt bedoeld met het gezamenlijke
schriftelijk verzoek, een door alle betrokken nabestaanden ondertekende verklaring met vermelding
van de naam, voornamen en het adres van de nabestaande die de zorg voor de as zal dragen én van
de exacte plaats waar de as van de overledene zal worden uitgestrooid, begraven of bewaard.
Bij de naleving van de wilsuiting van de overledene of de nabestaanden moet een evenwicht worden
gevonden tussen de naleving van die keuze en een gezond beheer van de gemeentefinanciën. De
gemeente, in samenspraak met het OCMW, heeft het recht om de laatste wilsbeschikking af te wijzen
wanneer deze wilsbeschikking aanzienlijke kosten meebrengt voor de omhulling van het lijk, de
kisting, het vervoer en/of het graf.
TOESTEMMING TOT CREMATIE
Artikel 75:
Voor crematie is een toestemming vereist die wordt verleend door :
14. de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden werd vastgesteld, indien dat overlijden
in een gemeente van het Vlaams Gewest heeft plaatsgehad
of
15. de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium
ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt, indien het overlijden heeft
plaatsgehad buiten een gemeente van het Vlaams Gewest
Artikel 76:
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De toestemming mag niet verleend worden vóór het verstrijken van een termijn van 24 uren,
ingaande met de ontvangst van de aanvraag om toestemming.
Artikel 77:
§1 Bij de aanvraag om toestemming moet een attest worden gevoegd waarin de behandelende
geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld, vermeldt of het overlijden te wijten
is aan een natuurlijke of gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak.
Betreft de aanvraag het lijk van een in België overleden persoon, en heeft de in het bovenstaand lid
bedoelde geneesheer bevestigd dat het over een natuurlijk overlijden gaat, dan moet bovendien het
verslag worden bijgevoegd van een beëdigd geneesheer die door de ambtenaar van de burgerlijke
stand uit de eigen gemeente of een andere gemeente van het Vlaams Gewest is aangesteld om de
doodsoorzaken na te gaan. In dat verslag wordt vermeld of het overlijden te wijten is aan een
natuurlijke of gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak.
Het ereloon en alle daaraan verbonden kosten van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand
aangestelde geneesheer vallen ten laste van de woonplaats van de overledene.
§2 De ambtenaar van de burgerlijke stand moet het dossier aan de procureur des Konings van het
arrondissement overmaken wanneer omstandigheden het vermoeden van een gewelddadige of
verdachte of niet vast te stellen oorzaak van overlijden wettigen of wanneer de geneesheer in een van
de onder §1 voorgeschreven documenten, niet heeft kunnen bevestigen dat er geen tekens of
aanwijzingen van een gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak van overlijden zijn.
In dat geval kan de toestemming tot crematie pas worden verleend nadat de procureur des Konings
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft laten weten dat hij er zich niet tegen verzet.
VERLOF TOT BEGRAVEN
Artikel 78:
Voor de teraardebestelling van stoffelijke overschotten is de toestemming vereist van de ambtenaar
van de burgerlijke stand van de gemeente waar de begraving zal plaatsvinden.
Ten vroegste 24 uur doch uiterlijk binnen de 5 werkdagen volgend op de dag van overlijden en na
afgifte van het "verlof tot vervoer van het lijk of van de as", vindt de begraving van niet -gecremeerde
stoffelijke overschotten of de crematie met daarop volgend de begraving, de bijzetting of de
verstrooiing van de as, plaats.
Deze termijn kan mits bijzondere redenen bij beslissing van de burgemeester of zijn gemachtigde
verlengd worden.
Indien echter het overlijden te wijten is aan een besmettelijke ziekte of een ziekte die de natuurlijke
en normale ontbinding van het lichaam versnelt of een andere oorzaak die de openbare gezondheid in
gevaar zou kunnen brengen, kan de burgemeester bevelen onmiddellijk te begraven.
Het tijdstip van begraven wordt steeds in overleg met de gemeentediensten bepaald. Omwille van
dienstorganisatorische redenen kan het gemeentebestuur een ander tijdstip voorstellen.
KISTING
Artikel 79:
Behalve wanneer de openbare gezondheid het anders vereist, mag slechts tot vormneming, balseming
of kisting worden overgegaan nadat het overlijden is vastgesteld door de ambtenaar van de
burgerlijke stand en hij een verlof tot begraven of cremeren heeft afgeleverd.
Artikel 80:
Onmiddellijk nadat het verlof tot begraven is uitgereikt, moet het stoffelijk overschot in een kist of in
een lijkwade geplaatst worden.
Een kist moet beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in het uitvoeringsbesluit van 21 oktober
2005.
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Een lijkwade is een lijkomhulsel dat in de plaats van een doodskist wordt gebruikt bij de lijkbezorging.
Een lijkwade moet beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in het uitvoeringsbesluit van 21
oktober 2005.
Indien de overledene een implantaat draagt dat werkt op een batterij, moet deze batterij verwijderd
worden vóór de definitieve kisting, zowel in geval van begraving als van crematie.
Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de
door de Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden.
Artikel 81:
De kisting van het naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en Nederland) te vervoeren
stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of zijn gemachtigde, die de
toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen nagaat.
Artikel 82:
Voor de begraving in volle grond
− is het gebruik van lijkkisten, foedralen, lijkwaden, producten en procedés die de natuurlijke of
normale ontbinding van stoffelijke overschotten verhinderen, verboden;
− is de verwijdering van een implantaat dat werkt op een batterij verplicht. Een attest van de
geneesheer die het overlijden vaststelt moet voorgelegd worden. De verwijdering van het
implantaat mag in geen geval door het gemeentepersoneel gebeuren.
Artikel 83:
Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing, mag de kist na de kisting niet meer geopend
worden.
LIJKENVERVOER
Artikel 84:
Het lijkenvervoer wordt, onder toezicht van het gemeentebestuur, waargenomen door private
ondernemingen die ervoor zorgen dat ze ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde
eerbied verloopt. Het vervoer dient steeds in de kortst mogelijke afstand te gebeuren.
Artikel 85: vervoer van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten
§1 Het vervoer van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot binnen het Vlaamse Gewest kan
plaatsvinden vanaf het moment dat de behandelend geneesheer of de geneesheer die het overlijden
heeft vastgesteld, een attest heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het om een natuurlijke
doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.
§2 Niet-gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen of op een
passende wijze worden vervoerd. Hiervan kan worden afgeweken in geval van rampsituaties.
Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of zijn gemachtigde :
16. het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van stoffelijke overschotten die er
overleden of dood aangetroffen werden;
17. het vervoer, naar een plaats op het grondgebied van de gemeente, van stoffelijke overschotten die
er niet zijn overleden of dood aangetroffen werden
In het in a. vermelde geval, wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging van een document
waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming.
Vervoer naar het buitenland is onderworpen aan formaliteiten vermeld in :
18. het K.B. van 8 maart 1967, wanneer het stoffelijk overschot naar Nederland of Luxemburg moet
vervoerd worden;
19. het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het stoffelijk overschot moet vervoerd
worden naar een ander land dan vermeld onder a. en dat het akkoord van Straatsburg
ondertekend heeft;
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20. het Regentbesluit van 20 juni 1947, wanneer het stoffelijk overschot moet vervoerd worden naar
een land, niet vermeld onder a. en b.
Artikel 86: vervoer van gecremeerde stoffelijke overschotten
Het vervoer van de as is vrij, doch dient te gebeuren volgens de regels van de welvoeglijkheid.
BEGRAVINGEN
Artikel 87:
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, per begraafplaats, op welke plaatsen en in
welke volgorde de begravingen, de bijzettingen en verstrooiingen moeten gebeuren.
De begraving vindt plaats in volle grond. Bovengronds begraven wordt niet toegestaan.
De rouwenden kunnen bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig zijn. Een aanvraag ter zake
wordt minimum één dag voor de begraving bij de dienst burgerlijke stand ingediend.
Het neerlaten van de kist in een graf moet steeds ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden
verschuldigde eerbied gebeuren.
TITEL 8: SLOTBEPALINGEN en SANCTIES
Artikel 88:
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van burgemeester en
schepenen, in zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan een andere overheid werden
toegewezen.
Artikel 89: GAS-inbreuken
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in
andere straffen voorzien, worden zoals bepaald door artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet,
inbreuken op bepaalde artikelen van deze verordening bestraft met administratieve sancties. Conform
de procedure in artikel 119 bis, § 9 tot en met 12.
Voor de toepassing van administratieve sancties is het kaderreglement gemeentelijke administratieve
sancties goedgekeurd in de gemeenteraad van 14/09/2016 van toepassing.
ART.3
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan: lokale politie Berlare-Zele
21. de sanctionerende ambtenaren
22. stadsbestuur Dendermonde, ter attentie van de bemiddelingsambtenaar, administratief centrum
Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde
23. de procureur des Konings te Dendermonde de griffie van de rechtbank van eerste aanleg de
politierechtbank.
ART.4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
10.

Goedkeuren ondersteunen nieuwe erkenningsaanvraag Logo Dender vzw

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op het decreet betreffende de Logo’s van 30/01/2009;
• Gelet op het feit dat gemeente Berlare lid is van Logo Dender vzw;
• Overwegende dat de huidige erkenning van Logo Dender vzw op basis van het decreet betreffende
Logo’s tot 31 december 2021 loopt;
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• Overwegende dat de procedure voor de verlenging van deze erkenning voorzien is in voormeld
decreet;
• Overwegende dat als onderdeel van deze procedure de lokale besturen die partner zijn, de nieuwe
erkenningsaanvraag dienen te ondersteunen;
• Overwegende dat Logo Dender vzw een partner is van het lokaal bestuur, onder meer voor het
label Gezonde Gemeente en dat er een samenwerkingsengagement is dat loopt tot na 31
december 2021;
• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Ondersteunt de erkenningsaanvraag van Logo Dender vzw voor de periode 1 januari 2022 tot 31
december 2027 door te participeren en ondersteuning te bieden.
ART. 2
Een afschrift van dit besluit wordt samen met het invulformulier van Logo Dender vzw, overgemaakt
aan Logo Dender vzw.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

11.

Goedkeuren jaarverslag, jaarrekening en verslag van de accountant 2020 van
Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme

DE RAAD,
• Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (projectverenigingen: art. 401 – 412);
• Gelet op het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 (en haar wijzigingen);
• Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 25 juli 2014 (en haar wijzigingen);
• Gelet op het ministrieel besluit houdende de erkenning van de intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst (IOED) Schelde-Durme van 20 maart 2017;
• Gelet op de oprichtingsakte van de projectvereniging Regionaal-Landschap Schelde-Durme van 6
januari 2017;
• Gelet op de definitieve goedkeuring van het geactualiseerde onroerend erfgoedbeleidsplan met
meerjarenbegroting en verlenging van de projectvereniging door de Raad van Bestuur van IOED
Schelde-Durme op 30 september 2019;
• Overwegende dat de raad van bestuur in zitting van 16 maart 2021 de jaarreking 2020 heeft
vastgesteld en deze nu samen met het jaarverslag ter goedkeuring voorlegt aan de
gemeenteraden van de deelnemers;
• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Keurt het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de projectvereniging Regionaal Landschap ScheldeDurme (erkend als IOED Schelde-Durme en met als deelwerking onroerend erfgoed) goed waarvan
een behoorlijk geviseerd exemplaar van deze documenten in bijlage gaat bij dit besluit.
ART. 2
Bezorgt een afschrift van dit besluit aan projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme, Markt
1 te 9230 Wetteren.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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12.

Kennisname jaarrekening en jaarverslag 2020, budget en jaarplan 2021 IGS Dijk92

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op het gemeenteraadbesluit van 30/06/2008 houdende de goedkeuring van de oprichting
van projectvereniging Cultuurdijk;
• Gelet op het gemeenteraadbesluit van 06/02/2019 houdende de goedkeuring van de gewijzigde
statuten van projectvereniging Cultuurdijk;
• Gelet op het gemeenteraadbesluit van 29/07/2019 houdende de goedkeuring van instap in de
intergemeentelijke projectvereniging DIJK92;
• Overwegende dat de rekening en jaarverslag 2020, budget en jaarplan 2021 werden besproken en
aanvaard in de raad van bestuur van de projectvereniging van 17/03/2021;
• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Neemt kennis van het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020, het budget 2021 en jaarplan 2021
van de projectvereniging DIJK92, zoals ze werden aangenomen in de raad van bestuur van de
projectvereniging van 17/03/2021 en waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit
besluit gaat.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:
− gemeentebestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2 te 9255 BUGGENHOUT;
− stadsbestuur Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 te 9200 DENDERMONDE;
− gemeentebestuur Hamme, Marktplein 1 te 9220 HAMME;
− gemeentebestuur Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 LAARNE;
− gemeentebestuur Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 LEBBEKE;
− gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 WETTEREN;
− gemeentebestuur Wichelen, Oud Dorp 2 te 9260 WICHELEN;
− gemeentebestuur Zele, Markt 50 te 9240 ZELE;
− de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
− de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
13.

Kennisname jaarrekening en jaarverslag 2020, budget en jaarplan 2021 EGC Land
van Dendermonde

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op het gemeenteraadbesluit van 30/06/2008 houdende de goedkeuring van de oprichting
van projectvereniging Cultuurdijk;
• Gelet op het gemeenteraadbesluit van 06/02/2019 houdende de goedkeuring van de gewijzigde
statuten van projectvereniging Cultuurdijk;
• Gelet op het gemeenteraadbesluit van 29/07/2019 houdende de goedkeuring van instap in de
intergemeentelijke projectvereniging DIJK92;
• Overwegende dat de rekening en jaarverslag 2020 en budget en actieplan 2021 werden besproken
en aanvaard in de raad van bestuur van de projectvereniging van 17/03/2021;
• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
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0 afwezig

ART. 1
Neemt kennis van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 en van het budget en actieplan 2021 van
Erfgoedcel Land van Dendermonde, zoals ze werden aangenomen in de raad van bestuur van de
projectvereniging van 17/03/2020 en waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit
besluit gaat.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:
− gemeentebestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2 te 9255 BUGGENHOUT;
− stadsbestuur Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 te 9200 DENDERMONDE;
− gemeentebestuur Hamme, Marktplein 1 te 9220 HAMME;
− gemeentebestuur Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 LAARNE;
− gemeentebestuur Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 LEBBEKE;
− gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 WETTEREN;
− gemeentebestuur Wichelen, Oud Dorp 2 te 9260 WICHELEN;
− gemeentebestuur Zele, Markt 50 te 9240 ZELE;
− de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
− de directeur van CC Stroming
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
14.

Goedkeuren tarieven Donkse Zomeravonden en kennisnemen programma

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op de zitting van burgemeester en schepenen van 10 februari 2021 inzake het
princiepsakkoord op de zomerevents.
• Gelet op de zitting van burgemeester en schepenen van 14 april 2021 waarin de programmanota
en budgettering werden goedgekeurd.
• Gelet op de zitting van burgemeester en schepenen van 28 april 2021 waarin het tariefvoorstel
werd goedgekeurd.
• Overwegende dat de corona-pandemie de zomerevenementen nog zal impacteren en
evenementen als waterfeesten en Berlare Zingt niet coronaproof georganiseerd kunnen worden
zonder te raken aan de ziel of het programma.
• Overwegende dat de honger naar cultuur bij het publiek groot is en daarom een corona-proof
zomeraanbod werd uitgewerkt op donderdag en vrijdag door dienst citymarketing en cultuurdienst
onder de werktitel Donkse Zomeravonden.
• Overwegende dat deze zomeravonden gericht zijn op inwoners én toeristen en zoals bij de Donkse
Donderdagen worden opgezet ter ondersteuning van de lokale horeca en de toeristische handel.
• Overwegende dat het telkens om volwaardige korte voorstellingen gaat (+/- 60 minuten) waarbij
op vrijdagavond gekende namen worden geprogrammeerd.
• Overwegende dat we in het kader van de corona-pandemie een volkstoeloop aan de ingang
moeten vermijden wat zeker op vrijdagavonden een reële situatie zal geven.
• Overwegende dat het publiek overdekt zit wat het tarief bijkomend rechtvaardigt.
• Overwegende dat om gezinnen met kinderen aan te trekken de prijs voor kinderen tot en met 16
jaar bewust laag wordt gehouden.
• Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Neemt kennis van het programma, waarvan een geviseerd exemplaar als bijlage gaat bij dit besluit
ART. 2
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Keurt volgende toegangstarieven op vrijdagavonden goed:
8 euro voor +16 jaar
2 euro tot en met 16 jaar (kinderen geboren na 1 januari 2005)
1,5 euro kansentarief (vast bedrag voor halve dag activiteit i.k.v. UiT-werking)
ART. 3
Beslist de voorstellingen op donderdagavonden gratis aan te bieden.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

15.

Bekrachtigen burgemeestersbesluit tot een verbod op het plaatsvinden van markten
en evenementen van 7/04/2021 tot 25/04/2021

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 ;
• Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 §1 dat de burgemeester de mogelijkheid biedt om in
uitzonderlijke gevallen dringende politieverordeningen te maken, die evenwel later door de
gemeenteraad moeten worden bekrachtigd;
• Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 135 §2 dat stelt dat gemeenten de taak hebben te
voorzien, ten behoeven van de inwoners, in een goede politie, met name de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
• Gelet op het Ministerieel Besluit van 26/03/2021 houdende wijzigingen aan het Ministerieel Besluit
van 28/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
• Overwegende de huidige context van de Covid 19-pandemie en de ernstige signalen rond de
heropflakkering van het virus die volgens experten voornamelijk het gevolg zijn van te ruime
ontmoetingskansen;
• Overwegende dat het geringste uitstel van de maatregel tot het verbod van evenementen voor een
breed publiek een ernstig gevaar inhoudt voor de verspreiding van COVID-19 en bijgevolg voor de
openbare gezondheid, zodat dit ernstige schade kan veroorzaken voor de bevolking;
• Overwegende dat het lokaal bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt om een nieuwe lockdown te
helpen vermijden;
• Overwegende dat het, na intern overleg met de coronacel, noodzakelijk wordt geacht om markten,
met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, op openbaar en privaat domein te verbieden
van 7/04/2021 tot en met 25/04/2021. Hierbij is coronacel van mening dat het overlegcomité van
24 maart 2021 een onderscheid maakt tussen pleziermarkten en winkelmarkten, waarbij
winkelmarkten worden toegelaten en pleziermarkten worden verboden;
• Overwegende dat in de gemeente Berlare enkel de wekelijkse zondagsmarkt doorgaat, die vooral
voorbijgangers, toeristen en bezoekers aan het Donkmeer aantrekt, waarbij coronacel van mening
is dat het meer een pleziermarkt dan een winkelmarkt betreft.
• Overwegende dat het, na intern overleg met de coronacel, noodzakelijk wordt geacht om alle
evenementen op het grondgebied van Berlare, zowel op openbaar als op privaat domein, te
verbieden van 7/04/2021 tot en met 25/04/2021;
Dit gaat concreet om de activiteiten opgelijst in artikel 8 §4 en §5 van het Ministerieel Besluit van
28/07/2020;
• Overwegende dat er een uitzondering gemaakt wordt voor sportwedstrijden in regulier
competitieverband mits naleving van de sectorspecifieke veiligheidsprotocollen en mits er geen
publiek aanwezig is;
• Overwegende het burgemeestersbesluit van 7/04/2021 genomen bij hoogdringendheid dat dient
bekrachtigd te worden tijdens een eerstvolgende gemeenteraad.
• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig
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ART. 1
Het burgemeestersbesluit van 7/04/2021, genomen bij hoogdringendheid, te bekrachtigen.
ART. 2
Alle markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, op openbaar en privaat domein
worden verboden vanaf 7/04/2021 tot en met 25/04/2021.
ART. 3
Alle evenementen, zoals voorzien in artikel 8 §4 en §5 van het Ministerieel Besluit van 28/07/2020, op
het grondgebied van de gemeente Berlare worden verboden vanaf 7/04/2021 tot en met 25/04/2021.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor:
• sportwedstrijden in regulier competitieverband mits naleving van de sectorspecifieke
veiligheidsprotocollen en mits er geen publiek aanwezig is;
ART. 4
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
24. de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
25. Politiezone Berlare-Zele;
26. Hulpverleningszone Oost;
27. de procureur des konings;
28. de sanctionerende ambtenaren;
29. de provincie Oost-Vlaanderen: david.beirens@oost-vlaanderen.be; luc.taragola@oostvlaanderen.be.
ART. 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking en volgens de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
16.

Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling gelegen
Mandemakersstraat

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/20017;
• Gelet meer bepaald op de artikelen 41 en 42 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
• Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd tot op heden;
• Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunningen van 25/04/2014;
• Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen van 03/03/2019;
• Gelet op de omgevingsvergunning OMV_2020011443 verleend door het college van burgemeester
en schepenen op 29/05/2020 aan BVBA Piron Real Estate met als adres Kruibekesteenweg 169,
9120 Beveren voor het bouwen van 5 woningen te Berlare, Mandemakersstraat, op de percelen
kadastraal gekend als Berlare, 1ste afd. sectie C nr. 0190 B – Berlare 1ste afd. sectie C nr. 0188 C
– Berlare 1ste afd. sectie C, nr. 0188 F.
• Overwegende dat voor deze omgevingsvergunning een uitbreiding van het waterleidingsnet
noodzakelijk is;
• Gelet op het schrijven van de Watergroep van 25/03/2021 met ref.zone 4 – Project 03_000018130
met uitvoeringsplan nr 03_000018130_P;
• Overwegende dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de aanvrager;
• Gehoord de uitleg ter zitting;
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

Notulen van de gemeenteraad van 10/05/2021

41 van 50

ART. 1
Keurt de uitbreiding van het waterbedelingsnet in de Mandemakersstraat, kadastraal gekend goed
conform het uitvoeringsplan nr03_000018122_P van de Watergroep cvba.
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
− de Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent;
− Hulpverleningszone Oost
− Piron Real Estate, jodeschryvers@pironrealestate.be
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling Turfputstraat Kruyenberg

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/20017;
• Gelet meer bepaald op de artikelen 41 en 42 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
• Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd tot op heden;
• Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunningen van 25/04/2014;
• Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen van 03/03/2019;
• Gelet op de omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op
17/01/2020 aan NV Beva Invest met als adres Heirbaan 19, 9240 Zele voor bouwen woongroep 6
eengezinswoningen op het perceel Berlare, kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie B nr. 69f,
Turfputstraat/Kruyenberg, Berlare ;
• Overwegende dat voor deze omgevingsvergunning een uitbreiding van het waterleidingsnet
noodzakelijk is;
• Gelet op het schrijven van de Watergroep van 24/03/2021 met ref. zone 4 – Project
03_000017849 met uitvoeringsplan nr 03.000017849_P;
• Overwegende dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de aanvrager;
• Gehoord de uitleg zoals opgenomen in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Keurt de uitbreiding van het waterbedelingsnet in de Turfputstraat/Kruyenberg, kadastraal gekend als
1ste afdeling sectie B nr. 69f, goed conform het uitvoeringsplan nr. 03.000017849_P van de
Watergroep cvba.
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan
− de Watergroep, technischsecretariaat.west@dewatergroep.be
− Hulpverleningszone Oost,
− Beva Invest, jasper@heroconstruct.be
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
18.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Imewo 16 juni 2021 en vaststellen
mandaat vertegenwoordiger

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder de artikelen 40, 41 en 432;
• Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Imewo;
• Gelet op de statuten van IMEWO;
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• Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 24/03/2021 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op
16/06/2021 die plaats vindt in Restaurant Renard, Dendermondsesteenweg 19 te 9080 Lochristi;
• Overwegende dat door de raad van bestuur in zitting van 12/03/2021 een dossier met
documentatiestukken werd overgemaakt;
• Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
• Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;
• Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende
agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;
• Gehoord de toelichting ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Haar goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering, tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 16 juni 2021:
•
•
•
•
•
•
•

Kennisneming verslagen van Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2020.
Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo afgesloten op 31 december 2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV en volgend WVV.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Imewo met betrekking tot het boekjaar 2020.
Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen:
7.1 Actialisering van het register van de deelnemers
7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze
7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalsverhoging Publi-T.

ART. 2
Bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger als volgt: goedkeuren verlenen aan de voorgestelde
ontwerpbeslissingen.
ART. 3
Draagt de vertegenwoordiger van gemeente Berlare (de heer Denny Wettinck of plaatsvervanger de
heer Francky Verhofstadt) die zal deelnemen aan de algemene Vergadering tevens jaarvergadering
van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 16 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden.
ART. 4
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
− IMEWO, vennootschapssecretariaat@fluvius.be;
− effectief lid: Denny Wettinck, raadslid, Kruisstraat 61, 9290 BERLARE;
− plaatsvervangend lid: Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48/D, 9290 BERLARE.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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19.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Zefier van 10 juni 2021 en vaststellen
mandaat vertegenwoordiger

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op de wet van 21/12/1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
• Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier;
• Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28;
• Gelet op de uitnodiging via e-mail van 16/03/2021 tot de gewone algemene vergadering van de
cvba Zefier op 10/06/2021;
• Overwegende de ter beschikking gestelde documenten;
• Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
• Overwegende dat gemeente Berlare als vennoot van de cvba Zefiet kennisneemt van de
voorgelegde agenda en het mandaat van haar vertegenwoordiger dient vast te stellen;
• Gehoord de toelichting ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Goedkeuring te hechten, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, aan de agenda
en alle afzonderlijke punten van de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier, die plaatsvindt
op 10 juni 2021, zijnde:
• Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;
• Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;
• Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting);
• Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
• Statutaire benoemingen.
ART. 2
Bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger als volgt: goedkeuring verlenen aan de voorgestelde
ontwerpbeslissingen.
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
• Zefier, info@zefier.be;
• effectief lid: Urbain Van Boven, schepenvanboven@berlare.be;
• plaatsvervangend lid: Marc Van Driessche, raadslid, marc.vandriessche@n-va.be
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
20.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering DDS 8 juni 2021 en vaststellen
mandaat vertegenwoordigers

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder de artikelen 40, 41 en 432;
• Gelet op het feit dat gemeente Berlare aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging DDS;
• Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26/04/2021 wordt opgeroepen deel
te nemen aan de algemene vergadering die bijeengeroepen wordt op 8 juni 2021 om 19 uur;
• Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse Overheid: COVD-19: organen intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten;
• Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers dient vast te stellen;
• Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2019 waarbij volgende personen voor deze
legislatuur werden aangeduid als lasthebbers en plaatsvervangers:
− Denny Wettinck als lasthebber en Yves Poppe als zijn plaatsvervangend lasthebber
− Ruben De Backer als lasthebber en Jan Van Hee als zijn plaatsvervangend lasthebber
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• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van dienstverlenende
vereniging DDS van 8 juni 2021, namelijk:
- Verwelkoming;
- Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
- Goedkeuren van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 7 december 2020;
- Verslag over het boekjaar 2019
o
Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2020;
o
Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2020;
o
Verslag van de revisor;
o
Vaststellen van de jaarrekening 2020;
o
Bestemming van het resultaat;
- Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2020;
- Strategisch Plan DDS: stand van zaken;
- Benoemingen;
- Diversen.
ART. 2
Draagt de lasthebbers die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van dienstverlenende
vereniging DDS van 8 juni 2021 op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
− Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
− de door de gemeenteraad aangeduide lasthebbers en hun plaatsvervangers.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
21.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Verko 8 juni 2021 en vaststellen
mandaat vertegenwoordigers

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder de artikelen 40, 41 en 432;
• Gelet op het feit dat gemeente Berlare aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Verko;
• Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26/04/2021 wordt opgeroepen deel
te nemen aan de algemene vergadering die bijeengeroepen wordt op 8 juni 2021 om 18 uur ;
• Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse Overheid: COVD-19: organen intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten;
• Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26/04/2021 werd op de hoogte
gebracht;
• Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers dient vast te stellen;
• Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2019 waarbij volgende personen voor deze
legislatuur werden aangeduid als lasthebbers en plaatsvervangers:
• Urbain Van Boven als lasthebber en Steven Baeyens als zijn plaatsvervangend lasthebber
• Lieve Van Cauteren als lasthebber en Jan Van Hee als zijn plaatsvervangend lasthebber
• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig
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ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van opdrachthoudende
vereniging Verko van 8 juni 2021, namelijk:
▪ Verwelkoming;
▪ Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
▪ Goedkeuren van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 7 december
2020;
▪ Verslag over het boekjaar 2020:
o
Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2020;
o
Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2020;
o
Verslag van de revisor;
o
Vaststellen van de jaarrekening 2020;
o
Bestemming van het resultaat;
▪ Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2020;
▪ Benoemingen;
▪ Diversen.
ART. 2
Draagt de lasthebbers die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van opdrachthoudende
vereniging Verko van 8 juni 2021 op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
• Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
• de door de gemeenteraad aangeduide lasthebbers en hun plaatsvervangers.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

22.

Goedkeuren agenda algemene vergadering van TMVS dv van 15 juni 2021 en
bepalen standpunt gemeente Berlare

DE RAAD,
• Gelet op art. 40 en art. 432 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
• Gelet op het feit dat de gemeente Berlare aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging TMVS;
• Gelet op de statuten van TMVS dv;
• Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 15 juni 2021,
waarin de agenda werd meegedeeld;
• Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6/02/2019 waarbij schepen Vandersnickt werd aangesteld
als effectief vertegenwoordiger en Yves Poppe als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene
vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten :
- Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
- Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en
de overdracht van een deelnemer
- Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
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-

Verslag van de commissaris
a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
- Huishoudelijk reglement
- Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen
ART. 2
Bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger als volgt: goedkeuren verlenen aan de voorgestelde
ontwerpbeslissingen.
ART. 3
Draagt de aangeduide vertegenwoordiger, de heer Steven Vandersnickt/plaatsvervangend
vertegenwoordiger de heer Yves Poppe, op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met
betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven
en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
ART. 3
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
− TMVS, per elektronische post, 20190611AVTMVS@farys.be
− Schepen Steven Vandersnickt en raadslid Yves Poppe, per elektronische post
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

23.

Goedkeuren agenda algemene vergadering Poolstok cv 28/05/2021 en bepalen
standpunt gemeente Berlare

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, meer bepaald artikels 40 en 41;
• Gelet op het feit dat de gemeente Berlare lid is van Poolstok cv sinds 02/03/2020;
• Gelet op het feit dat de gemeente in deze vennootschap recht heeft op 1 effectieve
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
• Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
• Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2/06/2020 waarbij Alexandra Nagumanova werd
aangesteld als effectief vertegenwoordiger en Hilde Van der Jeugt als plaatsvervangend
vertegenwoordiger;
• Gelet op de uitnodiging van 21 april 2021 per mail tot de gewone algemene vergadering van
Poolstok cv die doorgaat op 28/05/2021 om 11u. De AV zal plaatsvinden in MC-Square, op de
Philipssite te Leuven en gezien de huidige situatie omtrent Covid-19 zal deze, ook dit jaar, parallel
digitaal plaatsvinden.
• Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;
• Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse Overheid: COVID-19: organen intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten;
• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering van
Poolstok cv van 28/05/2021, zijnde:
•

Samenstelling van het bureau van de vergadering
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het
boekjaar 2020
Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de
commissaris m.b.t. het boekjaar 2020
Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2020
Bestemming van het resultaat
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2020
Ontslagen en benoemingen
o Benoeming nieuwe bestuurders namens de A-aandeelhouders
o Aanduiding mandaat revisor
Goedkeuring van de bezoldigingen
Desgevallend: varia
Poolstok springt hoger voor P&O: een terug- en vooruitblik

ART.2
Bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger als volgt: goedkeuring verlenen aan de voorgestelde
ontwerpbeslissingen.
ART. 3
Een afschrift van dit besluit, samen met de contactgegevens van de vertegenwoordigers wordt
overgemaakt aan:
− jasmina@poolstok.be;
− Alexandra.Nagumanova@berlare.be;
− Hilde.vanderjeugt@berlare.be.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
TOEGEVOEGD 1:
Goedkeuren deelname aan onderzoek rond het aankoopbeleid van
gemeenten/steden in Vlaanderen van UNIZO
DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op de toevoeging van onderhavig punt door Yves Poppe, namens de CD&V fractie;
• Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29/06/2020 betreffende het ontwikkelen van een digitaal
formulier waarmee lokale ondernemers zich kunnen registeren om in aanmerking te komen voor
overheidsopdrachten die worden toegewezen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking;
• Overwegende dat de coronacrisis er bij iedereen zwaar heeft ingehakt;
• Overwegende dat we als gemeente reeds heel wat maatregelen hebben genomen om gezinnen,
verenigingen, ondernemers, … te ondersteunen. Als CD&V fractie hebben we reeds in het voorjaar
van 2020 een voorstel ingediend om structureel het lokaal aankopen in te bedden in de
gemeentelijke werking. Op voorstel van CD&V besliste de gemeenteraad om een digitaal

formulier te ontwikkelen waar ondernemers zich kunnen registreren om in aanmerking te
komen voor opdrachten die onder de ‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking vallen’. Zo kunnen we als lokaal bestuur lokale handelaars en dienstverleners
een duwtje in de rug geven;

• Overwegende de evidentie dat overheidsopdrachten een belangrijke strategische hefboom kunnen
zijn voor de lokale relance. Om die reden heeft UNIZO recent een onderzoek opgezet naar het
aankoopbeleid van steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Na deelname aan dit
onderzoek ontvangt elk participerend bestuur een individueel rapport dat het mogelijk maakt om te
kijken waar het lokaal bestuur staat in vergelijking met andere steden en gemeenten. Daarnaast
ontvangen deelnemers ook tal van bruikbare tips en aanbevelingen om de toegang tot
overheidsopdrachten te faciliteren;
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• Overwegende dat het volgens CD&V-fractie aangewezen is om deel te nemen aan dit onderzoek en
het individueel rapport terug te koppelen naar de gemeenteraad zodat we verder kunnen inzetten
op een aankoopbeleid dat maximaal onze eigen ondernemers kansen geeft om te fungeren als
leverancier van de gemeente;
• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Akkoord te gaan met het voorstel van de CD&V fractie om deel te nemen aan het onderzoek van
UNIZO met betrekking tot het aankoopbeleid van gemeenten/steden in Vlaanderen en vraagt de
resultaten en het individueel rapport nadien op de gemeenteraad te agenderen.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
TOEGEVOEGD 2:
Beslissen om het college van burgemeester en schepenen de
opdracht te geven om een gemeentelijke verordening/visie op te maken rond
meergezinswoningen en om een tijdelijke bouwpauze voor meergezinswoningen in
te voeren
DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op de toevoeging van onderhavig punt door Yves Poppe, namens de CD&V fractie;
• Overwegende dat de verdichting van onze woonkernen al enkele jaren aan de gang is. Laat het
duidelijk zijn dat spaarzaam omgaan met de beschikbare ruimte belangrijk is voor CD&V. Waar wij
het als partij moeilijk mee hebben is de manier waarop deze verdichting in Berlare aangepakt
wordt. We moeten ons hoeden voor een overdreven aanbod aan hoogbouw (appartementisering)
in gebieden die daarvoor niet altijd geschikt zijn. We moeten erover waken dat de authenticiteit
van onze dorpskernen beschermd wordt en het landelijk karakter van de 3 deelgemeenten
behouden blijft;
• Overwegende dat de focus op dit moment te veel ligt op de belangen van projectontwikkelaars en
te weinig op de kwaliteit van wonen. In het verleden hebben de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (GECORO) en de stedebouwkundig ambtenaar reeds verschillende malen aan
de alarmbel getrokken met betrekking tot het ontbreken van een globaal kader rond
meergezinswoningen op het grondgebied van Berlare, Overmere en Uitbergen. Private
investeerders hebben de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in nieuwbouwappartementenprojecten, tot grote tegenzin van de lokale bevolking;
• Overwegende dat de bouw van meergezinswoningen specifieke uitdagingen met zich mee brengt:
een grote impact op het straatbeeld, mobiliteitsdruk en de vraag of het project nog voldoende
levenskwaliteit kan waarborgen. Vanuit CD&V vragen we dan ook dat er werk gemaakt wordt van
een richtinggevend ruimtelijk kader waar beschikbare plekken voor appartementsgebouwen
ingeperkt worden zodat er een goede balans met de buurt blijft bestaan. We pleiten bovendien
voor het opleggen van woonkwaliteitsaspecten bij deze projecten: ieder appartement moet
beschikken over voldoende ruimte, licht, bergruimten, parkeerplaatsen, eventueel
gemeenschappelijk groen, …;
• Overwegende dat de CD&V-fractie aan de gemeenteraad wil vragen om mee te gaan in ons
voorstel en het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om:
− Een gemeentelijke verordening/visie op te maken rond meergezinswoningen met focus op
inplanting, kwaliteit, mobiliteit en betaalbaarheid. Een totaal visie over waar en wat er kan
gebouwd worden en dus ook over welke soort woningtypen (bv. appartementen,
verkavelingen, …) er mogelijk zijn en waar. Het is geen visie die uitgewerkt wordt dat pleit
voor een appartementiseringsstop. Wel willen we dat er per straat, per deelgemeente …
wordt bestudeerd en gekeken waar er nog appartementen mogen komen, waar de
openruimte gevrijwaard moet blijven … ;
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− Een tijdelijke bouwpauze voor meergezinswoningen in te voeren tot zolang deze ruimtelijke
visie niet werd gevalideerd door deze gemeenteraad. Tijdens deze periode worden er geen
vergunningen verleend voor het bouwen van appartementen. De bouw van particuliere
woningen, renovatie of kleine verkavelingen kunnen wel aangevraagd worden en toegestaan
worden.
• Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

9 stemmen voor (Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven,
Poppe Yves, Van de Velde Bert, D'heer Hilde, Van Hee Jan, Heekhaut Christiaan)
14 stemmen tegen (De Gucht Karel, Gabriëls Katja, Vandersnickt Steven,
Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, Cooreman Gunther,
Haentjens Kim, Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Van Cauteren Lieve,
Callaert Gino, De Backer Ruben, Verdonck Wim)
0 verontschuldigd ()
0 afwezig

ART. 1
Niet goed te keuren om het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om een
gemeentelijke verordening/visie op te maken rond meergezinswoningen met focus op inplanting,
kwaliteit, mobiliteit en betaalbaarheid. Een totaalvisie over waar en wat er kan gebouwd worden en
dus ook over welke soort woningtypen (bv. appartementen, verkavelingen, …) er mogelijk zijn en
waar.
ART. 2
Niet goed te keuren om het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om een
tijdelijke bouwpauze voor meergezinswoningen in te voeren tot zolang deze ruimtelijke visie niet werd
gevalideerd door de gemeenteraad. Tijdens deze periode worden er geen vergunningen verleend voor
het bouwen van appartementen. De bouw van particuliere woningen, renovatie of kleine
verkavelingen kunnen wel aangevraagd worden en toegestaan worden.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
24.

Mondelinge vragen

Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 22.20.
Namens de gemeenteraad

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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Karel De Gucht
voorzitter
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