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Baldewijns Eddy - burgemeester - voorzitter
Moyaerts Charly, Lismont Patrick, Bovy Omer, Medart Gilbert - schepenen
Onkelinx Betty, Bex Abel, Noel Marie Claire, Jamaer André, Francis Jos,
Smeers - Vanmeer Krista, Porton Marcelle, Vanaken Maryse, Bronckaerts
Eddy, Vandevorst Benoit, Lorquin Alain, Dubois Yvette, Hombroek Herman raadsleden
Houbey Marcel - secretaris
Rega Veronique - raadslid

Vaststelling voorwaarden verkoop van kasseien en borduren in natuursteen

De gemeenteraad,
Overwegende dat bij werken in opdracht van de gemeente alle natuursteen, zowel kasseien als
borduren, eigendom blijft van de gemeente;
Overwegende dat de gemeente momenteel een ruime voorraad aan kasseinen en borduren in
natuursteen heeft en dat deze slechts sporadisch hergebruikt worden voor herstellingen;
Overwegende dat de huidige voorraad veel stockeerruimte inneemt;
Gelet op de herhaalde vraag voor geïnteresseerde inwoners om kasseien en borduren te kopen;
Gelet op de gangbare prijzen voor kasseien en borduren in natuursteen;
Gelet op ons besluit van 19 december 2000 waarbij de voorwaarden en de verkoopprijs van
deze materialen werden vastgelegd;
Na beraadslaging, met 18 ja stemmen;
BESLUIT
Artikel 1. – Volgende gerecupereerde materialen te verkopen en te leveren aan de inwoners
van de gemeente tegen volgende voorwaarden:
- kasseien : 0,30 EUR per stuk
- kleine kasseien : 15,00 EUR per m²
- borduren in blauwe hardsteen : 12,00 EUR per lopende meter
- korte stukken borduren in blauwe hardsteen max. 50 cm : 2,50 EUR per stuk
- tramborduren : 1,25 EUR per stuk
Artikel 2 – Bij overaanbod van deze materialen over te gaan tot verkoop per lot waarbij het
college opdracht gegeven wordt de procedure van onderhandse mededinging in te stellen met
raadpleging van minstens 3 potentiële gegadigden en gunning aan de hoogste bieder.
In dit geval dienen de materialen door de koper afgehaald te worden.
Artikel 3 – De levering of afhaling kan enkel na voorafgaande betaling aan de
gemeenteontvanger.
Artikel 4 - Huidig besluit treedt in werking op 1 januari 2002, datum waarop ons besluit van
19 december 2000 wordt ingetrokken.
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