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Wijziging van het reglement inzake een subsidie voor ecologisch wegbermbeheer

Aanwezig :
Jef Goens, voorzitter van de gemeenteraad ;
Peter Roose, burgemeester ;
Anne Dequidt, Pascal Sticker, Nathalie Delva, Celine Mouton, Jan Verfaillie, schepenen ;
Anja Pilet, voorzitter OCMW ;
Cecile Cambien, Nadine Vandaele, Mario Haelewyck, Peter Mestdagh, Jef Germonpré, Dirk
Kesteloot, Jan Vetters, Wouter Vanlouwe, Marieke Stubbe, Katrien Rabaey, Jonas Bel, Pieter Loose,
Guido Hoste, Lies Dezeure, raadsleden ;
Edwin Coulier, gemeentesecretaris
Ref. : FIND/KD

De raad,
In openbare zitting vergaderd;
Gelet op artikel 42 §3 van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 december 2001 houdende vaststelling van een
reglement inzake de toekenning van een subsidie voor ecologisch wegbermbeheer;
Overwegende dat inwoners via een subsidie gemotiveerd kunnen worden om wegbermen volgens
de ecologische principes van het wegbermbesluit zelf te beheren;
Overwegende dat het aangewezen is, het subsidiebedrag op te trekken van 25 naar 40 EUR per
strekkende kilometer, om door de aanpassing van het bedrag een nieuwe stimulans tot deelname
te geven ;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Beslist : eenparig :
Zijn besluit houdende toekenning van een subsidie voor ecologisch wegbermbeheer van 27
december 2001 op te heffen per 1 januari 2014 en met ingang van deze datum het
subsidiereglement inzake het ecologisch onderhoud van gemeentelijke wegbermen vast te stellen
als volgt.
Artikel 1 : Een subsidie wordt toegekend aan de inwoners die instaan voor het maaien van de
wegbermen langs gemeentewegen en daarbij de volgende voorwaarden in acht nemen :
1. zij verrichten minimaal één maaibeurten na 15 juni
2. de tweede maaibeurt desgevallend na 15 september
3. de maaihoogte bedraagt minimum 10 cm.
4. zij voeren het maaisel binnen de 10 dagen na elke maaibeurt af
5. zij wenden geen bemesting aan.
Artikel 2 : De subsidie bedraagt 40 EUR per strekkende kilometer wegberm links en rechts. De
lengte van de wegberm wordt telkens afgerond naar de hogere halve kilometer.
Dit reglement werd vastgesteld door de gemeenteraad op 16 december 2013 en bekendgemaakt door de burgemeester op 20
december 2013.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen kan de maaidata van bepaalde wegbermen
aanpassen wegens specifieke structuurkenmerken van de berm, en dit na goedkeuring door de
bevoegde minister.
Artikel 4 : De persoon die voor het maaien van een wegberm wil instaan, dient een eerste
aanvraag hiervoor in bij het college van burgemeester en schepenen, en dit door middel van een
formulier dat hij kan krijgen bij de stedelijke milieudienst. Zijn aanvraag blijft geldig, hetzij tot
hijzelf ze opzegt, hetzij tot het college van burgemeester en schepenen de verleende toelating op
gemotiveerde wijze intrekt.
Gedaan in zitting, dagtekening als hoger.
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