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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 1 april 2019

Departement Openbare Werken - 
Dienst Openbare Werken

23 NDC 589.1 - Vaststelling van de lastvoorwaarden voor de 
verkoop van gevonden fietsen en divers materiaal.

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Dieter Wouters, Burgemeester - Voorzitter; mevrouw Mai Van Thillo, Schepen; mevrouw May 
Aernouts, Schepen; de heer Sus Vissers, Schepen; de heer Kris Van Looveren, Schepen; mevrouw 
Katrin Kempenaers, Schepen; de heer Luc Loos, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Rit Luyckx, Schepen

Beschrijving
Motivering
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 9 december 2013 inzake de vaststelling van het begrip “dagelijks 
bestuur”;
Overwegende dat er diverse fietsen gevonden zijn op het openbaar domein;
Overwegende dat na een duurtijd van 3 maanden een 25-tal fietsen worden overgedragen aan het 
gemeentebestuur;
Overwegende dat volgende materialen (hetzij afgedankte materialen, hetzij gevonden voorwerpen) 
kunnen verkocht worden:

 2 voetbaldoelen 3.16m x 2.05m;
 2 voetbaldoelen alu 2.10m x 1.80m;
 11 karren met 50 stoelen;
 1 bureau;
 8 blauwe stoffen bureaustoelen;
 1 zwarte lederen bureaustoel;
 1 zwarte stoffen bureaustoel;
 54 houten stoelen;
 80 valtegels rood of zwart 50 x 50;
 45 valtegels zwart of rood 97.5 x 48;
 5 serrebogen;
 1 mobiele basketbalpaal;
 10 stoelen (plastiek);
 4 winterbanden 235/65R17 – BF Goodrich;
 Beamer Hitachi XGA – cprx 70;
 2 kleine muziekboxen JB systems – VIBE 12;
 Gesloten aanhangwagen;
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 12 sandwichpanelen dikte 7,5 cm / breedte 1,2 m / lengte 2,5 m;
 36 sandwichpanelen dikte 4,5 cm / breedte 1,1 m / lengte 2,9 m.

Overwegende dat het zinvol lijkt om deze materialen per opbod te verkopen;
Overwegende dat de nodige bekendmakingen zullen worden gedaan via diverse kanalen

Besluit
Artikel 1
Volgende materialen worden te koop aangeboden:

 25 fietsen;
 2 voetbaldoelen 3.16m x 2.05m;
 2 voetbaldoelen alu 2.10 x 1.80m;
 11 karren met 50 stoelen;
 1 bureau;
 8 blauwe stoffen bureaustoelen;
 1 zwarte lederen bureaustoel;
 1 zwarte stoffen bureaustoel;
 54 houten stoelen;
 80 valtegels zwart of rood 50 x 50;
 45 valtegels zwart of rood 97.5 x 48;
 5 serrebogen;
 1 mobiele basketbalpaal;
 10 stoelen (plastiek);
 4 winterbanden 235/65R17 – BF Goodrich;
 Beamer Hitachi XGA – cprx 70;
 2 kleine muziekboxen JB systems – VIBE 12;
 Gesloten aanhangwagen;
 12 sandwichpanelen dikte 7,5 cm / breedte 1,2 m / lengte 2,5 m;
 36 sandwichpanelen dikte 4,5 cm / breedte 1,1 m / lengte 2,9 m.

De verkoop geschiedt onder naleving van volgende voorwaarden:

 het plaatsen van een advertentie in het W-tje en de elektronische nieuwsbrief;
 de verkoop geschiedt bij opbod op zaterdag 25 mei 2019 vanaf 13.00 uur in het 

gemeentemagazijn, Slijkstraat 5; enkel de aanwezige personen kunnen een bod uitbrengen;
 de te koop aangeboden materialen kunnen bezichtigd worden aan het gemeentemagazijn, 

Slijkstraat 5, op zaterdag 25 mei 2019 tussen 12.30 uur – 13.00 uur
 de koopsom dient onmiddellijk vereffend te worden in handen van de financieel beheerder of 

zijn afgevaardigde;
 de aangekochte fietsen moeten onmiddellijk weggeruimd worden;
 de te koop aangeboden fietsen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden;
 elke koper mag maximum 5 fietsen aankopen.
 de organisatie kan beslissen om de verkoop van fietsen in te houden;
 de te koop aangeboden materialen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden.

Artikel 2
Afschrift van dit besluit voor verder gevolg over te maken aan de bevoegde diensten.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen 

Algemeen Directeur
(get.) Luc Loos

Algemeen Directeur
Luc Loos

Voor eensluidend afschrift

Burgemeester
(get.) Dieter Wouters

Burgemeester
Dieter Wouters


