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GOEDKEURING SUBSIDIEREGLEMENT HAKSELEN VAN SNOEIHOUT AAN HUIS
Overwegende dat het nodig is de afvalberg te verkleinen
Overwegende dat het behouden van de nog bestaande hagen en hoogstamfruitbomen een gunstige
invloed heeft op onze leefomgeving
Gelet op het feit dat het onderhouden van kleine landschapselementen (KLE’s) noodzakelijk is om deze
te behouden en hierdoor snoeiafval ontstaat.
Gelet op het verbod om tuinafval, snoeihout te verbranden.
Gelet op het feit dat een financiële tegemoetkoming om snoeihout ter plaatse te versnipperen een
stimulans is de nog resterende KLE’s te onderhouden en afvalverbranding te voorkomen
Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d. 28.10.2010 omtrend de goedkeuring gunning
snoeihout te hakselen bij particulieren.
Overwegende dat de benodigde kredieten voorzien zijn op art. nr. 879 14/332-02
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en van het gemeentedecreet.
BESLUIT: goedgekeurd met 17 stemmen voor (CD&V, NVA en Spa), 7 stemmen tegen ( VLD, Vl.
Belang) en 0 onthoudingen.
artikel 1:
Met ingang van 15.12.2010 wordt het snoeihout aan huis bij de inwoners van Riemst gehakseld.
Enkel snoeihout van particuliere tuinen wordt gehakseld.
artikel 2: Soort hakselhout
 Alle snoeihout van 0,5 cm tot en met diameter 10 à 15 cm kan worden gehakseld, met dien
verstande dat de diameter van dit hout bij de vertakking moet aangepast zijn aan de
doorvoeropening van de hakselaar;
 Snoeiafval van bloemen (stengels allerlei) wordt niet gehakseld en hoort trouwens thuis op
de composthoop of in de groene GFT bak;
artikel 3: Aanvraag
De aanvraag dient te gebeuren door middel van het aanvraagformulier, als bijlage bij dit reglement. Dit
formulier wordt door de aanvrager bezorgd aan de uitvoerder van de werken. Van zodra de aanvraag
ontvangen is wordt door de uitvoerder een afspraakdatum vastgelegd. De uitvoerder rangschikt de
aanvragen welke hij in volgorde van aanvraag en volgens ligging samenvoegt en uitvoert.
De lijst met gemaakte afspraken – met vermelding van tijdstip, datum en plaats- worden gebundeld en
minstens een week voor datum van uitvoering aan de gemeentelijke milieudienst overgemaakt.

artikel 4: Voorwaarden
Het hakselen aan huis bij particulieren kan enkel onder volgende voorwaarden:
 De stapel te hakselen snoeihout mag niet minder zijn dan 2 m³ (dit is bv een stapel van 2m
x 1m x ca 1m hoog) en niet meer dan 24 m³ (dit is ca 3m bij 4m en 2m hoog).
 Het snoeihout dient gestapeld op privaat domein en bereikbaar vanaf de weg en mag de
doorgang voor voetgangers en fietsers niet hinderen.
 Het klein snoeihout zal met koorden in bundels van hoogstens 30 cm dikte en max 1,5 m lengte
gebonden zijn. Er mag geen ijzerdraad gebruikt worden.
 De dikkere takken tot maximum 10 à 15 cm diameter, worden los met de stammen in
dezelfde richting op elkaar gestapeld (d.w.z. de snijkant moet naar de hakselaar gericht
zijn).
 Het hakselhout blijft ter plaatse.
artikel 5: Vreemde materialen
Het snoeihout mag geen afsluitingsdraad, krammen, nagels of andere metalen voorwerpen bevatten.
Tussen het te verhakselen hout mag absoluut geen ander materiaal liggen. Bij vaststelling hiervan wordt
het hakselen niet verder afgewerkt. De minimumkostprijs of de kostprijs op dat ogenblik wordt wel
doorgerekend (metalen en inerte materialen zoals stenen en glas zijn gevaarlijk en ongeschikt voor de
hakselmessen). Bij een ongeval of schade aan de hakselmachine ten gevolge van niet tijdig opgemerkte
verboden materialen zal een PV worden opgesteld door de politionele diensten voor verder gevolg;
artikel 6: Veiligheid
Om veiligheidsredenen mag de hakselaar enkel bediend worden door het personeel van de uitvoerder.
De aanvrager zorgt dat er minimum één persoon aanwezig is tijdens de uitvoering van de werken.
De personen die eventueel helpen volgen strikt de aanwijzingen van de uitvoerder op.
De aanvrager/ helper is burgerlijk aansprakelijk voor zijn handelingen bij de werkzaamheden.
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiende uit deze werkzaamheden.
artikel 7: Tarief
De aanvrager betaalt contant aan de uitvoerder onmiddellijk na de uitvoering van de werken € 34 /uur.
Bijkomende prestaties worden aan € 8,5 per 15 minuten gerekend. In de prijs is begrepen: het inzetten
van de hakselmachine, de tractor en de prestaties van het personeel.
artikel 8: Uitbetaling van de subsidie
De uitvoering van de aangevraagde werken wordt steekproefsgewijze ter plaatse door de T.D.
gecontroleerd.
Na uitvoering van de werken wordt het aanvraagformulier aangevuld door de uitvoerder met de exacte
gegevens en ondertekend door de aanvrager. Na betaling door de aanvrager wordt het
aanvraagformulier samen met een kopie van de factuur overgemaakt aan de gemeente. De uitbetaling
van de subsidie ten bedrage van 50% van het betaalde bedrag geschiedt aan de hand van de
ontvangen kopie van de factuur.
artikel 9:
Alle hout dat niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt niet gehakseld en achtergelaten op het
terrein. De uitvoerder kan aanvragen, die niet voldoen aan dit reglement, weigeren.
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