Retributiereglement op permanente bewegwijzering
Artikel 1 - geldigheid
Met ingang van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2025 wordt een gemeentelijke retributie gevestigd op het
plaatsen van permanente wegwijzers.
Met wegwijzers worden bedoeld:
-bewegwijzering op afstand (pijlvormig) (F29 tot F33c);
-bewegwijzering in de nabijheid (F34a tot F37)
Artikel 2 - vergunning
Niemand mag zonder schriftelijke vergunning van de bevoegde wegbeheerder een wegwijzer op het openbaar
domein plaatsen.
De bevoegde overheid, zijnde het gemeentebestuur voor gemeentewegen, heeft te allen tijde het recht om een
vergunning in te trekken of aan te passen.
Het gemeentebestuur kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade aan de wegwijzers of
voor de schade aan derden, die veroorzaakt werd door de opstelling van de borden.
Artikel 3 - vereisten
De permanente wegwijzers moeten voldoen aan de vorm, grootte en andere wettelijke vereisten van de geldende
verkeerswetgeving en signalisatieregelgeving. De wegwijzers mogen geen reclame noch eigen symbolen vertonen
die hiervan afwijken.
Artikel 4 - verwijdering
Als de vergunning houdende instelling, bedrijf, horecazaak of vereniging van naam verandert of ophoudt te
bestaan, vervalt de vergunning en worden de borden door de bevoegde wegbeheerder verwijderd.
Artikel 5 - kosten
De bevoegde wegbeheerder staat in voor de plaatsing van de permanente wegwijzers;
-voor gemeentewegen is dit het gemeentebestuur
-voor gewestwegen is dit het Agentschap voor Wegen en verkeer.
Voor de plaatsing en het onderhoud van de bewegwijzering wordt aan de aanvrager een éénmalige retributie
aangerekend (zie artikel 6 - tarieven).
Beschadigde wegwijzers geven de wegbeheerder het recht deze weg te nemen na een voorafgaande en
schriftelijke verwittiging waaraan geen gevolg werd gegeven binnen een periode van één maand.
De aankoop ter vervanging van wegwijzers zijn eveneens ten laste van de vergunninghouder. Hierop zijn ook de
retributies van artikel 6 van toepassing.
Artikel 6 - tarieven
De retributie voor de permanente wegwijzers op gemeentewegen wordt vastgesteld als volgt :
1) plaatsing van 1 bord op een nieuwe locatie
: € 175,00 per bord
2) plaatsing extra bord op bestaande steunen
: € 75,00 per bord
Deze retributie dekt de kosten van plaatsing, inclusief aankoop palen en montagebeugels alsook
toekomstig onderhoud.
Artikel 7 - vrijstelling
Er wordt een vrijstelling van de retributie op gemeentewegen verleend aan:
-verenigingen erkend door het gemeentebestuur, op het moment van de aanvraag
-openbare instellingen van algemeen nut
-zorginstellingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om bijkomende uitzonderingen toe te staan.
Artikel 8 - inning
De retributie moet betaald worden aan het gemeentebestuur Nijlen op basis van een opgemaakte factuur.
De plaatsing kan pas gebeuren na de vereffening van de factuur.

Artikel 9 - sancties
Bij vaststelling permanente wegwijzers die geplaatst werden zonder vergunning op een gemeenteweg, dan moet
de overtreder binnen 30 dagen een aanvraag indienen.
De retributie hiervoor wordt als volgt vastgesteld:
• Boete : 85 euro per bord
• Bijkomende retributie zoals vastgesteld in artikel 6
Artikel 10
Afschriften van deze beslissing worden voor verder gevolg aan de hogere overheid bezorgd.

