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Titel 

Agendapunt:  Retributie op het gebruik van de evenementenweide abdijpark 

Hemiksem: 2020-2025 

  

Toelichting 

 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 

periode. 

De retributie op het gebruik van de evenementen weide van het abdij park wordt 

verlengd in de komende legislatuur 

 

Motivering 

 

Feiten en context 

In samenwerking met het Kempisch Landschap is het abdijpark in eigen beheer 

genomen met de gemeente. Er komen regelmatig aanvragen binnen voor het 

gebruik van de weide, hiervoor wordt een retributie gevraagd. 

 

Juridische grond 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 

• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en artikel 

41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  

 

Advies 

Niet van toepassing. 

 

Argumentatie 

De financiële toestand van de gemeente vereist dat er een retributie op het gebruik 

van de evenementenweide van het abdijpark wordt geheven. 

 

Financiële gevolgen 

Met het Kempisch Landschap is afgesproken dat 60% van de opbrengsten voor de 

gemeente zijn en 40% voor het Kempisch Landschap. 

Financiële gevolgen voorzien 2025C1-6 

 

Besluit 

 

Artikel 1 - Retributieplichtige 

 

Er wordt voor een periode die aanvangt op 01.01.2020 en die eindigt op 31.12.2025 

een retributie gevestigd op de terbeschikkingstelling van de evenementenweide 

abdijpark Hemiksem. 

 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager.  

 

Artikel 2 - bedrag 

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 



 

Categorie A:  

Gemeentelijke diensten en adviesraden 

VZW Kempens Landschap  

Jeugdverenigingen en scholen uit Hemiksem. ( max. 1 evenement per jaar per 

vereniging of school )  

Loopwedstrijden die enkel gebruik maken van de voorziene wandelpaden. 

Ivebica & Toerisme Rupelstreek  

 

Tarief 0,00 euro per dag  

 

Categorie B: 

Door de gemeentelijke adviesraden erkende verenigingen uit Hemiksem:  

Voor de grote weide of de gehele weide: 350 euro per dag  

Voor de kleine weide: 175 euro per dag 

 

Op en afbouwdagen: 100 euro per dag.  

 

Categorie C: alle andere aanvragers  

Voor de grote weide of de gehele weide 

0 - 1.000 bezoekers: 500 euro per dag 

1.000 - 2.500 bezoekers: 750 euro per dag  

2.500 - 5.000 bezoekers: 1.000 euro per dag  

 

Voor de kleine weide  

0 - 1.000 bezoekers: 250 euro per dag 

1.000 - 2.500 bezoekers: 375 euro per dag  

2.500 - 5.000 bezoekers: 500 euro per dag  

 

 

Op en afbouwdagen: 100 euro per dag.  

 

Verbruik van energie 

Bij de aanvraag dient vermeld te worden vanaf welke dag er stroom ter 

beschikking moet worden gesteld. De kostprijs hiervoor bedraagt 50 EUR forfaitair 

per dag + het effectieve verbruik aan de op dat ogenblik geldende marktprijzen. 

Hier worden geen vrijstellingen voorzien. 

 

Artikel 3 

De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning voor het 

gebruik van de infrastructuur, door betaling bij de financiële dienst of storting. De 

retributie wordt ingevorderd via factuur.  

Artikel 4 

Er kan enkel toelating gegeven worden voor evenementen met een maximum van 

5.000 bezoekers per dag. Elke aanvraag wordt door het college individueel bekeken 

alvorens goedkeuring te verlenen. 

 

Artikel 5 - bezwaar 

De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

•het bezwaar wordt in gediend door de retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger 

•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 

belastingen@hemiksem.be 

 



Artikel 6 -Toezicht houdende overheid 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017. 

 

 

Opmerkingen algemeen directeur 

 

 


