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03. Retributiereglement verkoop brandhout
Motivering
Aanleiding en context
Momenteel is er een grote hoeveelheid brandhout ter beschikking. Deze hoeveelheid zal nog
vergroten door vellingen van zieke, dode en gevaarlijke bomen. Een regeling waarbij inwoners vlot
mee kunnen aankopen dringt zich op. De oude afspraken moeten worden herzien.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15.07.2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43.
Adviezen
Het brandhout wordt vanaf heden op het recyclagepark verzameld en verkocht aan 20,00 euro/m³. De
kwaliteit van het aangeboden hout is zo divers dat 20 euro/m³ overeenkomt met de reële kostprijs van
het hout.
De bomen worden in handelbare stukken verzaagd, wat wil zeggen dat kleine diameters op stukken
van 1m lengte worden gezaagd. Hout met diameters groter dan 35 cm wordt op stukken van ongeveer
33 cm gezaagd. De stukken mogen niet in het recyclagepark verder worden verzaagd en/of gekliefd.
De maximale hoeveelheid die wordt gelimiteerd op 2 m³/week. Dit om iedereen van het aanbod te
laten genieten.
De toezichter op het recyclagepark bepaalt de hoeveelheid hout in 1 m³. Dit aanbod is geldig zolang
de voorraad strekt.
De bekendmaking gebeurt via de website, Info Wijnegem en een infobord op het recyclagepark.
Financiële weerslag
Er wordt 20 euro/m³ aangerekend.
Bespreking
Dhr. P. Michielsens merkt op dat het stoken met hout zeker niet milieuvriendelijk is. Hout in de kachel
veroorzaakt veel fijn stof. Hij stelt dan ook voor om deze boodschap mee te geven bij de houtverkoop
op het recyclagepark.
Besluit
De Raad beslist eenparig:
Artikel 1
De verkoop van brandhout tegen 20 euro/m³ via het recyclagepark goed te keuren.
Artikel 2
De maximale hoeveelheid wordt gelimiteerd tot 2m³/week.
Artikel 3
Dit retributiereglement geldt vanaf heden tot en met 31.12.2019.

Artikel 4
De retributie wordt geheven en betaald op het ogenblik van de aankoop. Het bewijs van de betaling
blijkt uit het betalingsbewijs, waarop het retributiebedrag is vermeld. De betaling gebeurt contant en
gepast.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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