Provincie
Limburg

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van : 23 oktober 2003
Arrondissement
Hasselt
Aanwezig:
Jos Beuls, burgemeester-voorzitter;
Mannus Hermans, Veerle Remans, Jef Geurts, Angèle Korolyk-Flere, schepenen;
Gemeente
Raymond Thijs, Hendrik Vanherf, Marie-Thérèse Peeters, Dirk Smits, Matty Coninx, Mathieu
Zutendaal
Meuwissen, Rozette Reyskens, Hubert Bobbaers, Marina Seurs, Sandra Stulens, Marcella
Herremans-Bijnens, Rita Indestege, gemeenteraadsleden en Marc Vanhengel,
gemeentesecretaris

Vaststelling van waarborgvergoeding voor het ter beschikking stellen van bouwplannen uit het
archief van de dienst ruimtelijke ordening.
DE GEMEENTERAAD :
Gelet op de steeds toenemende vraag van architecten en nieuwe eigenaars van woningen, om een
kopie te bekomen van het bouwplan der aangekochte woning;
Overwegende dat de nieuwe eigenaars in ‘t algemeen verbouwingen wensen uit te voeren aan de
aangekochte woning; doch meestal niet over een bouwplan beschikken;
Gelet dat, om de intenties niet tegen te houden, het wenselijk is de bouwplannen ter beschikking te
stellen;
Gelet dat bouwplannen niet uit het archief mogen verdwijnen;
Overwegende dat het dus absoluut noodzakelijk is de bouwplannen terug te krijgen;
Gelet dat het wenselijk is om een waarborg te vragen, zodoende dat de plannen zeker terugbezorgd
zullen worden;
Overwegende dat 125 euro een redelijke vraagprijs is om de teruggave te waarborgen;
Overwegende dat het tevens wenselijk is een kopie van de identiteitskaart te maken;
Overwegende dat de plannen maximum 2 dagen ontleend zullen worden;
Overwegende dat de waarborg bij terugbezorging onmiddellijk terugbetaald zal worden;
Gelet op de schikkingen der nieuwe gemeentewet;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT :
Art. 1.- Aan de dienst ruimtelijke opdracht wordt toestemming gegeven een waarborg te vragen van
125 euro voor het ontlenen van bouwplannen, en dit voor het maken van een afdruk ervan.
Tevens wordt het akkoord gegeven om gelijktijdig een kopie te maken van de identiteitskaart
om een terugbezorging te waarborgen.
Art.2.- De teruggave der waarborg gebeurt onmiddellijk bij de terugbezorging der bouwplannen.
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