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Gemeentelijk toelagereglement
huisnummers of straatnaamwijziging.

voor

tussenkomst

bij

hernummering

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat er reeds verschillende jaren een tendens is tot de vorming van
compactere bouwkaveis, meer gekoppelde bebouwing en een toename van
appartementsbouw;
Overwegende dat er hierdoor sprake is van een toenemende verdichting van het
woonweefsel;
Overwegende dat het gemeentebestuur hierdoor soms genoodzaakt wordt, over te gaan tot
een hernummering of tot een straatnaamwijziging;
Overwegende dat dit voor de betrokken personen een financiële kost betekent;
Overwegende dat het bilhlijk is een tussenkomst in deze kosten te voorzien;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is onder art 104/331-01 van het budget;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen:
Art. 1. Vanaf 9 november 2010 voorziet de gemeente Wuustwezel in een toelage als
tussenkomst in de kosten bij een hernummering of straatnaamwijziging op het grondgebied
van de gemeente Wuustwezel.
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen die getroffen worden door een hernummering
of straatnaamwijziging hebben recht op deze toelage.
Art. 2. De toelage bedraagt 50 euro en wordt slechts één maal uitgekeerd per gewijzigd
huisnummer.
Art. 3. De toelage wordt slechts aan 1 bewoner per uniek adres toegekend.
Art. 4. Onderhavig reglement is enkel toepasselijk op vergunde, vergund geachte en
hoofdzakelijk vergunde gebouwen, ook wat de functie of het aantal woongelegenheden
betreft.
Art. 5. De gemeente Wuustwezel stuurt een aanvraagformulier naar degene die in
aanmerking komt voor de toelage. Om de toelage te verkrijgen, moet het aanvraagformulier,
binnen de 90 dagen na de datum van verzending, volledig ingevuld overgemaakt worden
aan het gemeentebestuur.

Art. 6. Dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg overgemaakt aan de
bevoegde diensten.

De gemeentesecretaris i.o.,
get. L. Loos
De gemeentesecretaris i.o.,
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Voor eensluidend uittreksel:
Wuustwezel, 15 november 2010.

De voorzitter
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