Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 05/09/2018 cf. art. 186
van het gemeentedecreet
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende tonnagebeperking, Heikantstraat
DE RAAD,
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005
 Overwegende het collegebesluit van 08/06/2018 om een voorstel aanvullend verkeersreglement
voor te leggen aan de gemeenteraad, om in de Heikantstraat het sluipverkeer naar het
industriepark (grondgebied Lokeren) te voorkomen.
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vleminckx dat de fractie akkoord gaat, maar ze stelt de
vraag of de invoering van die maatregel zal nageleefd worden. Is het dan niet nodig om meer
controle in te voeren en dit aan te vragen aan de politie.
 Gehoord het antwoord van schepen Arbijn die beaamt dat dit met de eigen politie zal moeten
opgevolgd worden, mogelijks in een gecoördineerde actie met Lokeren.
 Gehoord de opmerking van raadslid Verhofstadt brengt aan dat de problematiek nog groter zal
worden door de uitbreiding van het industriepark in Lokeren.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, René Kets)

ART. 1
Op de Heikantstraat van kruispunt met Molenstraat/Kromme Heistraat tot kruispunt met N445 in beide
richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd:
de toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand
hoger is dan 3,5 ton;
de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C21
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
- afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);

- politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
- politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
- procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
- dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be);
- dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be);
- gemeente Zele (Verkeer@zele.be).
ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende uitbreiding bebouwde kom met
Mosseveldstraat
DE RAAD,
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005
 Overwegende de collegebeslissing van 8/06/2018 om een voorstel aanvullend verkeersreglement,
uitbreiding bebouwde kom naar de Mosseveldstraat om de verkeersveiligheid te garanderen, voor
te leggen aan de gemeenteraad.
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, René Kets)

ART. 1
In het gebied Mosseveldstraat begrensd door kruispunt Mosseveldstraat/N445 en Langewulgstraat 1
wordt volgende maatregel ingevoerd:
de bebouwde kom wordt afgebakend. Het begin van de bebouwde kom wordt aangeduid;
ook het einde van de bebouwde kom wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden F1b
- verkeersborden F3b
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be);
 dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be).
ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.

ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor
parkeren van elektrische voertuigen, Donkoeverpark
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 02/06/2011 betreffende wijzigingen parkeersituatie parking
Donkoeverpark infokantoor, waarbij een beperkte parkeertijd werd ingevoerd op zes
parkeerplaatsen;
 Overwegende het nieuwe elektrisch oplaadpunt in het Donkoeverpark;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de vraag van raadslid Verhofstadt: Is het terug een traaglader? Nee. Enkel de technische
dienst heeft een traaglader. Dit is een commercieel bedrijf die daar de laadpalen zet. Dit wordt
geplaatst via een overeenkomst met Eandis, die dit heeft toegewezen aan een private firma. De
gemeente Berlare heeft recht op 5 laadpalen. Dit is de tweede.
 Gehoord de vraag van de voorzitter: stelt de gemeente gratis de grond ter beschikking?
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, René Kets)

ART. 1
Het gemeenteraadsbesluit van 02/06/2011 betreffende wijzigingen parkeersituatie parking
Donkoeverpark infokantoor, waarbij een beperkte parkeertijd werd ingevoerd op zes parkeerplaatsen
wordt gewijzigd met de aanvullingen genoemd in artikel 2 en 3;
ART. 2
Aan de Donklaan, parking Donkoeverpark, wordt volgende maatregel ingevoerd: twee parkeerplaatsen
worden voorbehouden voor elektrische voertuigen, volgens bijgevoegd plan waarvan een behoorlijk
geviseerde exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
Dit wordt gesignaleerd door:
- het verkeersbord E9a en onderbord met het symbool dat aanduidt dat het parkeren voorbehouden is
voor elektrische voertuigen
ART. 3
Aan de Donklaan, parking Donkoeverpark, wordt volgende maatregel ingevoerd: twee parkeerplaatsen
(aan elke kant één) krijgen een beperkte parkeertijd van 30 min, alle dagen van 7.30 tot 18 uur,
volgens bijgevoegd plan waarvan een behoorlijk geviseerde exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
Dit wordt gesignaleerd door:
- het verkeersbord E9 met onderborden type VIIb, type VIIc (30 min) en type V (van 7.30 tot 18 uur).
ART. 4
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:



afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
politiezone Berlare - Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)






ART. 5
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

Goedkeuren aanvullend reglement betreffende aanpassen parkeerstrook aan kruispunt
Loereveldstraat/Kerkstraat
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Overwegende het collegebesluit van 13/07/2018 om een aanvullend reglement voor te leggen aan
de gemeenteraad betreffende het inkorten van de parkeerstrook met één parkeervak (kant
Loereveldstraat).
 Overwegende dat het aanvullend reglement geheel of gedeeltelijk van toepassing is op
gewestwegen en/of wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende
reglementen.
 Overwegende dat het aanvullend reglement maatregelen bevat over volgende gewestweg: N407;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, René Kets)

ART. 1
De parkeerstrook ter hoogte van kruispunt Loerveldstraat/Kerkstraat wordt met één parkeervak (6m),
ingekort, kant Loereveldstraat.
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid (aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
ART. 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 politiezone Berlare - Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)

ART. 4
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende zijstraat Bosstraat, verboden linksaf voor
+3,5 ton
DE RAAD,
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Overwegende dat zwaar vervoer en landbouwvoertuigen komende vanuit richting
Tamboerkensstraat dat afslaat richting voetbalplein uitwijkt op het voetpad in de Bosstraat;
 Overwegende de veiligheid van de zachte weggebruiker;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, René Kets)

ART. 1
Op de Bosstraat vanuit Tamboerkensstraat richting Hoekskensweg ter hoogte van het kruispunt met
de zijstraat Bosstraat (richting voetbalplein) wordt volgende maatregel ingevoerd:
het is verboden links af te slaan;
de maatregel geldt alleen voor de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen
toestand hoger is dan 3,5 ton.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C31a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIa
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be);
 dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be).
ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

Goedkeuren aanvullend reglement betreffende aanpassen parkeersituatie, Nieuwstraat
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/06/2014 betreffende het aanpassen van de
parkeersituatie in de Nieuwstraat;
 Overwegende het collegebesluit van 03/08/2018 om een aanvullend reglement voor te leggen aan
de gemeenteraad om de parkeersituatie aan te passen in de Nieuwstraat;
 Overwegende dat de schoolbus ook tijdens de schooluren regelmatig wordt ingezet;
 Overwegende de vraag van de chauffeurs van de schoolbus;
 Overwegende dat het aanvullend reglement geheel of gedeeltelijk van toepassing is op
gewestwegen en/of wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende
reglementen.
 Overwegende dat het aanvullend reglement maatregelen bevat over volgende gewestweg: N467;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, René Kets)

ART. 1
Het gemeenteraadsbesluit van 25/06/2017 betreffende het aanpassen van de parkeersituatie in de
Nieuwstraat op te heffen.
ART. 2
Voert in de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 4a een parkeerverbod in voor alle voertuigen met
uitzondering van de schoolbus over een lengte van drie parkeervakken. Dit parkeerverbod geldt op
schooldagen van 8 tot 16 uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en van 8 tot 13 uur op
woensdag.
ART. 3
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1 (verboden parkeren)
- verkeersborden E9d (met vermelding schoolbus)
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V met opschrift ‘enkel op
schooldagen van 8u tot 16u en op woensdag van 8u tot 13u’
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa (begin en einde)
ART. 4
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid (aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
ART. 5
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 politiezone Berlare - Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);

 dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
ART. 6
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Goedkeuren retributie voornaamswijziging
DE RAAD,
 Gelet op de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
waarvan sommige bepalingen de bevoegdheid en de procedure inzake verandering van voornamen
wijzigen;
 Gelet op de omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse
bepalingen inzake burgerlijke recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve
vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt
overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure
ervan worden geregeld;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald op artikels 42§3 en 43§2;
 Gelet op artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 Gelet op de princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03 augustus
2018 houdende voorstel van retributie op voornaamswijziging;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche;
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy
Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, René Kets)

ART. 1
Gemeente Berlare heft van 05 september 2018 tot en met 31 december 2019 een retributie van:
250 euro bij een gewone voornaamswijziging;
25 euro bij voornaamswijziging voor transgenders;
0 euro bij voornaamswijziging voor niet-Belgen die een verzoek tot verkrijging van Belgische
nationaliteit hebben ingediend en geen voornaam hebben.
Deze retributie valt ten laste van de persoon die een verandering van voornaam aanvraagt.
ART. 2
De retributie wordt geheven bij het indienen van het verzoek tot voornaamsverandering.
ART. 3
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.
ART. 4
Afschrift van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
ART. 5
Dit besluit wordt afgekondigd volgens artikel 186 van het gemeentedecreet.

