UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 23 juni 2014
Goedkeuring van het gebruikersreglement voor het onderhoud van de grasvelden ten behoeve van
verenigingen.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Jan Boeckx: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23.10.2013 betreffende het retributiereglement
onderhoud van grasvelden ten behoeve van verenigingen;
Gelet op het advies van de sportraad;
Overwegende dat het wenselijk is om voor het onderhoud van grasvelden een gebruikersreglement op
te stellen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Het gebruikersreglement voor het onderhoud van de grasvelden ten behoeve van
verenigingen wordt goedgekeurd als volgt:
Artikel 1: Onder het onderhoud van grasvelden wordt verstaan het maaien, ‘sleuren’ of
wellen van grasvelden.
Artikel 2: De te maaien grasvelden, parkings en/of aanpalende terreinen worden bepaald
door het schepencollege.
Artikel 3: Het te maaien grasveld moet makkelijk bereikbaar zijn voor een tractor met maaiinstallatie.
Artikel 4: Het te maaien grasveld moet vrij zijn van hindernissen en voorwerpen. Indien
schade toegebracht wordt aan de maai-installatie omwille van achtergelaten materialen op
het terrein worden de kosten voor de reparatie van de installatie doorgerekend aan de
verenigingen die het terrein gebruiken.
Artikel 5: Parkings en/of aanpalende terreinen worden gratis gemaaid indien de gronden
eigendom zijn van of gehuurd worden door de gemeente EN indien dit kan gebeuren met

dezelfde maai-installatie EN indien dit kan gebeuren aansluitend op een maaibeurt van een
grasveld. In alle andere gevallen dient per maaibeurt betaald te worden.
Artikel 6: Elke vereniging waarvoor een terrein gemaaid wordt, duidt een contactpersoon aan
i.v.m. het maaien van hun terrein(en). Zij geven aan de technische uitvoeringsdienst een
gsm-nummer en mailadres door van deze persoon.
Artikel 7: De onderhoudsbeurten waarvoor per kalenderjaar betaald wordt, worden
uitgevoerd in de tweede helft van de week. De technische uitvoeringsdienst maakt een
standaard weekplanning op. Deze weekplanning kan aangepast worden omwille van de
weersomstandigheden.
Artikel 8: De communicatie met de technische uitvoeringsdienst gebeurt via mail naar
magazijn@scherpenheuvel-zichem.be.
Artikel 9: Een extra onderhoudsbeurt dient uiterlijk tijdens de week voorafgaand aan de
onderhoudsbeurt aangevraagd te worden via een mail aan magazijn@scherpenheuvelzichem.be.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Geert Janssens.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

