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Zitting van 16.05.17

#Onderwerp : Openbare Netheid - Reglement betreffende de verwijdering van tags op het grondgebied
van de gemeente Vorst.#

Openbare zitting

NETHEID / WATER / CIVIELE VEILIGHEID

Openbare netheid

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 135;
 
Gelet op het Algemeen Politiereglement van de Gemeente Vorst;
 
Gelet op de belasting op de gedeeltelijk of volledig verwaarloosde of vervallen bebouwde eigendommen;
 
Gelet op de financiën van de gemeente;
 
BESLIST,
 
Het onderstaande reglement goed te keuren:
 
DEEL 1: VOORWERP
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Artikel 1:
 
Binnen de Dienst Openbare Netheid wordt een Cel Tagverwijdering opgericht.
 
Onder 'tag' verstaan we iedere inscriptie, tekening of schilderij op gevels, monumenten of gebouwen.
 
Deze cel komt ofwel met eigen middelen tussen, ofwel via een door het College van Burgemeester en
Schepenen aangestelde aannemer.
 
Artikel 2:
 
Binnen de grenzen van zijn technische en budgettaire mogelijkheden staat de Cel Tagverwijdering in voor de
verwijdering van tags van de gevels en/of muren van gebouwen:

a. die uitgeven op de openbare weg en van daaraf zichtbaar zijn;
b. waarvan de oppervlakte maximaal 3 vierkante meter bedraagt;
c. waarvan de hoogte maximaal 3 meter bedraagt;
d. die zich op technisch gemakkelijk en in alle veiligheid bereikbare dragers in het openbare domein
bevinden.

 
De beoogde goederen zijn:

a. privégebouwen die eigendom zijn van particulieren of vennootschappen;
b. gebouwen die eigendom zijn van de Gemeente Vorst;
c. schoolinstellingen van ongeacht welk net;
d. stadsmeubilair dat eigendom is van de Gemeente Vorst.

 
DEEL 2: INTERVENTIEVOORWAARDEN
 
Artikel 3:
 
De Cel komt gratis tussen:

a. op uitdrukkelijk verzoek van de eigenaar of syndicus van een onroerend zoals bedoeld in artikel 2,
2e lid, a dat aangetast is door een of meer tag(s);
b. op eigen initiatief, na vaststelling van de aanwezigheid van een tag op een van de in artikel 2, 2e lid,
a bedoelde goederen en de eigenaar of syndicus via gewone post te hebben verzocht over te gaan tot
de verwijdering van de tag, behalve indien de eigenaar of syndicus binnen de termijn van één
kalendermaand vanaf de verzending van de brief is overgegaan tot de verwijdering of indien de
eigenaar of syndicus zich er binnen diezelfde termijn uitdrukkelijk tegen verzet;
c. op eigen initiatief en onverwijld in alle gevallen van dringende noodzaak. Vallen tevens onder deze
categorie: de tussenkomsten uitgevoerd in het geval van aanwezigheid van tags die in tegenspraak zijn
met de openbare orde en goede zeden;
d. op eigen initiatief op de goederen bedoeld in artikel 2, 2e lid, b, c, d.

 
Artikel 4:
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In het geval vermeld in artikel 3, a, mag de Cel slechts tussenkomen na van de eigenaar of syndicus een
toestemming te hebben ontvangen via de sluiting van een overeenkomst, waarvan het model opgenomen is
in bijlage bij dit Reglement. Deze toestemming heeft een vaste duur van 5 jaar, maar is automatisch niet meer
van kracht vanaf de verkoop van het goed dat het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.
 
In het geval vermeld in artikel 3, b, geldt de afwezigheid van reactie van de eigenaar of syndicus, binnen de
termijn van één kalendermaand, als toestemming. Deze toestemming heeft een vaste duur van 5 jaar, maar is
automatisch niet meer van kracht vanaf de verkoop van het goed dat het voorwerp van de overeenkomst
uitmaakt.
 
In het geval vermeld in artikel 3, c en d, is geen toestemming vereist.
 
Artikel 5:
 
In het geval vermeld in artikel 3, b, brengt de Gemeente Vorst de bewoners van de betrokken interventiezone
op de hoogte via minstens een ongeadresseerde brievenbusmededeling.
 
DEEL 3: INWERKINGTREDING
 
Artikel 6:
 
Onderhavig reglement treedt in werking op 1 juni 2017 voor een termijn die eindigt op 31 mei 2020.

30 stemmers : 30 positieve stemmen.

Vanwege het College :
De Secretaris,

Betty Moens  

Voor de Burgmeester,
De Afgevaardigde Schepen,

Marc Loewenstein
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