UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTER
AAD
Zittig van 9 november 2017
Provincie Vlaams-Erabant Aanwezig: MM. P. Reekmans,
burgemeester- voorzitter;
Arrondissement Leuven
K. Vanwinkelcn, H. Hendrickx, H. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
GEMEENTE

G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L. Steenwegen. G. Arnauts, W. Vande
rstukken,
H. Arnauts, Y. Sterkcndries, S. Vandermeulen, 3. Bogaerts, B.
Coeckelberghs,
M. Willems en S. Verjans, raadsleden;
3380 G L A B B E E K
K. Wauters, gemeentesecretaris.
De gemeenteraad:
Subsidiereglement voor het plaatsen van ecn terugsiagkiep
bij woningen waar regelmatig
wateroverlast is.
Gelet op het gerneentedecreet;
Overwegende dat in dc gemeente Glabbeek sommige woningen
herhaaldelijk wateroverlast
ondervinden bij hevige regenval;
Overwegende dat de wateroverlast beperkt kan worden door
het plaatsen van een terugslagkiep op
de rioolaansluiting;
Overwegende dat de gemeente een subsidie geeft voor de aankoo
p en plaatsing van de
terugsiagkiep en dit voor een maximaal bedrag van 650,00 €;
Overwegende dat de plaatsing van de terugslagklep dient uitgevoerd
te worden door de particulier
zelf;
Overwegende dat de particulier zelf instaat voor de aanleg van gesche
iden rioleringssysteem aan
zijn woning;
Overwegende dat de gemeente niet kan aansprakelijk gesteld worden
indien na het plaatsen van de
terugslagkïep nog wateroverlast zou optreden in de woning;
Met eenparigheid van stemmen
Besluit:
Artikel 1: De gemeente geeft een subsidie voor het plaatsen van
een terugslagkiep bij woningen die
regelmatig hinder hebben van wateroverlast bij hevige regenv
al.
Art. 2: De subsidie voor de aankoop en plaatsing van de terugsl
agklep bedraagt maximaal 650,00 €
Art. 3: Voor het verkrijgen van de subsidie dient de aanvrager:
1 Een gemotiveerd schrijven richten aan de gemeente dienst ruimte
. Deze aanvraag dient gestaafd
door foto’s enlofverzekeringsdossiers waaruit blijkt dat de waters
chade aantoonbaar is en dat deze
schade zich reeds meerdere malen heeft voorgedaan.
2. Bij de aanvraag is een schets gevoegd van de huidige rioleringstoes
tand (zowel afvalwater- als
hemelwaterafvoer). Tevens wordt een schets gevoegd van de
nieuwe rioleringstoestand met
aanduiding van de locatie waar de terugslagklep geplaatst zal worden
en waaruit blijkt dat het
afvalwater- en hemelwater volledig gescheiden worden.
Art.4: Na ontvangst van het dossier onderzoekt de dienst Ruimt
e de relevantie van de aanvraag. De
dienst Ruimte kan zo nodig opmerkingen formuleren. Na een positie
ve evaluatie door de dienst
Ruimte wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld dat de subsid
ie toegekend wordt.
Art. 5: De aankoop en plaatsing van de terugsiagkiep en de aanleg
van een gescheiden riolering is
volledig ten laste van de aanvrager.
Art. 6: De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na indiening
van een kopie van de factuur
Tevens dient aan de hand van fotomateriaal aangetoond te worden
dat de terugslagklep geplaatst
werd.
Art. 7: In geen enkel geval kan het gemeentebestuur aansprakelijk
gesteld worden indien zou
blijken dat er toch nog wateroverlast is in de woning na het plaatse
n van de terugsiagkiep.
Art. 8: In geen enkel geval kan het gemeentebestuur aansprakelijk
gesteld worden voor het
onderhoud van de terugslagklep die volledig ten laste valt van de eigena
ar die ze plaatst.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de raad.
De secretaris i.o.,
,—De voorzitter
(Get.) K. Wauters
et.) P. Reekmans
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