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VOORWOORD

Einde Juni 1984 ging het vierde Vlaamse Wetenschappelijk Kongres 
over Groenvoorziening door aan de Vrije Universiteit te Brussel.
Tn ontwerp-teksten die handelden over de "bestuurlijke coördi
natie" lozen wij volgend voorstel :
" Dl RIJ I LVI’ RKAVE I. I NGSKOM) TES WORDEN PERMANENT INGESTELD EN KRIJGEN EEN AFGE- 

DAKI.ND 1 ERR 11ORIUM (STROOMGEBIED) rOEGEWEZEN.

De. t a k e n  v a n  POLDERS EN WATERINGEN WORDEN OVERGEHEVELD n a a r  d e  R U ILV E R K A -  

V E L IN G S K O M IT E S ."

Blijkt hieruit opnieuw zeer duidelijk dat nog steeds verschillende 
gezagsdragers uit de bestuurlijke en wetenschappelijk wereld 
géén positief imago hebben over de werking van onze besturen.

Door de aanwezige vertegenwoordigers van het V.V.P.W-besturen 
werdt onze bestuursvorm op voorbeeldige wijze 'verdedigd'.
Bijzondere dank gaat derwijze naar Dijkgraaf Jan TALBOOM van de 
Polder Vliet en Zielbeek, Voorzitter-Graaf De Ribaucourt van de 
Watering der Barebeek, Dijkgraaf Muysoms van de Polder van Wille- 
broeck, Voorzitter Vandierendounck van de Watering Het Vrij geweid, 
Voorzitter J.Spaas van de Watering Het Grootboek en Ontvanger- 
Griffiers Hendrik Pylijzer van de Noordwatering van Veurne, Irene 
Vandenbossche van de Watering Zomergem-Lovendegem, Hilaire 
Synnaeve van de Grote Westpolder.

Door de tussenkomsten in de gesprekken van voornoemde VVPW-be- 
stuursleden op het kongres werd voornoemd voorstel geschrapt uit 
de kongresbesluiten.

Hieruit blijkt opnieuw hoe zeer aangewezen het is dat onze be
stuurders enerzijds aanwezig zijn in het publieke en bestuurlijke 
forum van ons land en hoe anderzijds het noodzakelijk is dat elk 
bestuurder in zijn eigen streek oog heeft voor de noodzaak aan 
een goede en blijvende "public relations".

In bijlage gaat een nota die door de VVPW-bestuurders op voor
noemd kongres werd afgegeven om op te nemen in de kongresbesluiten.

De Voorzitter,
Mare DE SMET,
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N a a r  e e n  G e ï n t e g r e e r d  H o e v e e l h e i d s b e h e e r

Op h e i  o n b e v a a r b a r e  Wa t e r l o p e n s t e l s e l  i n  V l a a n d e r e n

Standpunt van de VERENIGING VAN VLAAMSE POLDERS EN WATERINGEN 
bij het rapport van werkgroep VII-2 "Coördinatie Besturen" 
op het Vlaams Wetenschappenjk Congres voor Groenvoorziening te 
Brussel op 29 en 30 juni 1984

In zijn openingstoespraak tot dit kongres stelde Minister 
AKKERMANS o.m. dat hij ten aanzien van sommige konklusies van 
enkele rapporten, vervat in het voorgelegde kongresboek, enige 
voorafgaande argumentatie miste.
Diezelfd ervaring hadden wij eveneens bij de lektuur van de para
graaf "AANBEVELINGEN" van voornoemde werkgroep "COÖRDINATIE BE
STUREN", waarin werd gesteld (citaat) : "De taken van polders en
Wateringen worden overgeheveld naar de ruilverkavelingskomités".

De opbouw der premissen, die aanleiding zouden moeten gegeven heb
ben tot deze konklusie, misten wij bij de lektuur van het rapport.

Achteraf, na ruggespraak met enige leden van bedoelde werkgroep en 
tijdens de rapportering op het kongres, bleek dat eerder uitdruk
king werd gegeven aan de wens tot actualisering van inrichting en 
werking van onze hedendaagse polder- en wateringbesturen.

De claim tot aktualisering van inrichting en werking van het be
stuurlijke apparaat dat in Vlaanderen belast is met het hoeveel- 
heidsbeheer op het onbevaarbare waterlopenstelsel werd door de be
sturen van polders en wateringen reeds twee jaar terug gearticu
leerd bij de oprichting van de Vereniging van Vlaamse Polders en 
Wateringen, de V.V.P.W.

De V.V.P.W. ontwikkelde volgende bestuurlijke uitgangspunten bij 
de opbouw van haar visie terzake :
Goed management in de openbare sfeer, organiseert zijn strukturen 
op basis van twee drijvende krachten : differentiatie enerzijds en 
integratie anderzijds.
Polders en Wateringen zijn inzake strukturering voorbeelden van or
ganen van functioneel bestuur, die tevens territoriaal gedecentra
liseerd zijn.
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Differentiatie naar functie werd in bedoeld rapport sektorbeleid 
genoemd. Dit beginsel van strukturering naar functie van het be
stuurlijke apparaat op Vlaams-nationaal vlak is o.i. tevens rele
vant voor strukturering op niveau van het lokaal-onderscheiden 
territoir. Het zal wellicht altijd voorwerp van meningsverschil 
bJ ij ven rond welke functies of cluster van taken bestuurlijk zal 
gestructureerd worden op lokaal vlak.

Hot hoeveelheidsbeleid op het onbevaarbare waterlopenstelsel, met 
dien verstande dat het gaat om een integrale bevoegdheid terzake, 
omvat o.i. een duidelijke omschreven, respectievelijk af te bakenen, 
geheel van taken, waarbij één of meerdere integrale stroomgebieden 
het territorium zijn.
Het ganse waterlopenstelsel in zijn totaliteit binnen het(de) stroom
gebied (en) is draagvlak; de versnippering van bevoegdheden terzake 
over diverse besturen wordt derwijze opgeheven.
Dat hot alzo bedoeld hoeveelheidsbeheer raakvlakken heeft met het 
boLeid/beheer van andere besturen, en omgekeerd, is evident, 
beleid:; on boheorsbohootto Ln do sfeer: van deze raakvlakken dient 
ingevuld te worden door hogerbedoelde vormen van integrerend bestuur, 
het is door het huidig gebrek aan deze integrerende bestuursvorm dat
o.i. de meeste wrevel gegenereerd wordt.

Het zou o.i. echter een bestuurlijke denkfout impliceren om op het 
vlak van het (de) stroomgebied(e n ) alle functies en taken inzake 
ruimtelijke ordening en leefmilieu in één bestuursvorm "samen te 
gieten". Deze werkwijze zou enerzijds geen normaal te verwachten 
bestuurlijke produktiviteit geven en is anderzijds maatschappelijk 
irrelevant : "water" is immers niet de enige structurerende faktor 
in de ruimtelijke ordening !

Ook de V.V.P.W. vraagt reeds geruime tijd naar een bijkomende inte
grerende bestuurlijke struktuur op het niveau van de A.R.O.L.; het 
is immers op bedoeld integrerend niveau dat de produkten der diverse 
functionele bestuursvormen dienen getoetst te worden.

lloeveelheidsbeheersing op het onbevaarbare waterlopenstelsel vraagt 
niet alleen omwille van motieven van managment om een functionele
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bestuursvorm, doch eveneens omwille van overwegingen van billik-
heid.

Het zijn de genieters der zakelijke rechten op de goederen in de 
voornoemde stroomgebieden die de "belastingen" betalen aan de be
sturen van polders en wateringen. Vormen van algemeen bestuur zo
als vb. een gemeentebestuur, bieden aan deze ingelanden geen recht 
van participatie in het beheer; vele ingelanden wonen immers bui
ten het stroomgebied en/of buiten de gemeentelijke omschrijving 
waarin het stroomgebied geheel of gedeeltelijk ligt.

Over polders en wateringen wordt soms wel eens gezegd dat het be
sturen zijn wiens beheer op generlei wijze zou getoetst worden 
aan het algemeen belang.
Weinigen weten dan wellicht dat de gemeentebesturen (zoals wette
lijk is voorzien) een burgemeester delegeren in het bestuur van 
polders en wateringen dat er een actieve voogdij wordt gevoerd door 
de Bestendige Deputatie en de Gouverneur, en dat de bevoegde Minis
ter ambtenaren afvaardigt in de beleidsbepalende vergadering van 
de polders'en wateringen.
"Derde" besturen hebben derwijze zitting in onze vergaderingen, 
doch polders en wateringen hebben daarentegen géén vertegenwoor
digers in deze colleges/vergaderingen wiens beleid wél invloed 
heeft op 'ons' hoeveelheidsbeheer, zoals vb. : ruilverkaveling, 
stedebouw, kwalititeitsbeheer, natuur- en landschapsbeheer, water
winning , e n z ...
Is onze claim voor medebeheer niet even geldig?

De honderden bestuurders van polders en wateringen leven en werken 
(realiseren hun inkomen) in alle deelgebieden van onze stroomge
bieden; zij kennen deze gebieden en volgen het "water" dagelijks 
van zeer nabij. Zij produceren een goedkope, efficiente en effec
tieve bewaking. Géén enkele andere administratieve bestuursvorm 
kan deze bewaking derwijze genereren : zo efficiënt en zo goedkoop. 
Het "belang" konditioneert bij polders en wateringen bestuursparti- 
cipatie.
Dit belang en deze belangenname is echter geenssinds alleen beperkt 
tot de agrarische sektor, zoals dikwijls wordt gedacht.
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Iedereen, die ingelande is, ongeacht de hoegrootheid van het be
treffende goed, kan kandidaat zijn voor een bestuursambt.

Wij stellen vast dat onze bestuursmandaten worden gesolliciteerd 
en bemand door mensen die werkelijk belanghebbenden zijn. Deze 
vaststelling negeren of deze belangneming in dit beleid in de toe
komst verder onmogelijk maken zou maatschappelijk irrelevant en on- 
demokratisch zijn; decentralisatie is toch een aktuele waarde?

De conclusie van het voornoemd rapport dat stelt (citaat) :
"...een optimale coördinatie tussen water en groen veronderstelt 
dus een drastisch herdenken en herschikken van deze instellen 
(polders en wateringen)..", gaat uit van de veronderstelling dat 
de integratie dient gezocht te worden binnen onze besturen i.p.v. 
samen met onze besturen. Deze conclusie vanuit voornoemde bestuur
lijke irrelevante benadering, kunnen wij niet onderschrijven.

RODE &
WIJNEN

\

JO NICOLAI & CO.

•  voordelige prijzen
•  snelle levering
•  interessante voorwaarden

WITTE
N.V.

Gorsem Dorp 51
3803 SJNT-TRUIDEN (Duras)
TEL. (011) 67 50 80 

(011) 68 37 79



POLDERS EN WATERINGEN 

IN DE PROBLEMEN ?

Het kan verholpen worden door 
BELGROMA  

Ervaring sinds 1956 opgebouwd, in alle domeinen van

Wa t e r b e h e e r  

Tot dit werkterrein behoren:

- Hydraulische berekeningen van open waterlopen en kunstwerken 
( gemalen, sluizen, stuwen, syphons, bruggen en duikers )

- Verwerking en interpretatie van meteorologische gegevens 
( neerslag-, verdamping-, afvoergegevens )

- Berekenen en traceren van waterlopen

- Ontwerpen en berekenen van wachtkommen, dijken, zandvangen, 
regelapparatuur, inlaat en uitlaatkunstwerken, verdeelwerken

Bodemkundige, grondmechanische en hydrologische aspecten 
spelen een rol.
De landschappelijke gevolgen verdienen aandacht.

Er is geen probleem dat wij niet oplossen.

BEL GR OMA
Raadgevende Ingenieus 

Aanwezig in het ganse land.

BRUGGE HASSELT MECHELEN
Verwersdijk 15/A Kempische stwg 256 Schuttersvest 65
050/33.54.66 011/21.13.91 015/41.54.69

BRUSSEL
Gachardstraat 88 
02/648.65.20



OPROEP TOT DE BESTUURSLEDEN

Door Ridder B. de Schaetzen van Bfienen 
Voorzitter Werkgroep Public Relations.

Na goed één jaar werking is het nodig om niet alleen achter ons, 
maar ook naar de toekomst te kijken.
De V.V.P.W., is een vereniging die gesticht is voor alle polders 
en wateringen en die tot doel heeft al de leden te informeren; 
zelfs meer de plicht alle bestuursleden van elke polder of wate
ring op te leiden en bewust te maken van hun plichten ten overstaan
de van de ingelanden en de overheden.

Alle bestuursleden van elke polder of watering hebben de plicht 
zich meer te engageren in de plaatselijke besturen en te waken 
over de belangen van de besturen zowel ten overstaande van de inge
landen, de diverse overheden en derde groeperingen. Om deze doel
stellingen te verwezenlijken is er natuurlijk een permanente in
spanning nodig.
De V.V.P.W. stelt vast dat :

- de bestuursleden de wetten niet of niet voldoende kennen.
- de bestuursleden niet op de hoogte zijn van de problemen op 

nationaal en regionaal vlak.
- de polders en wateringen een belangrijke plaats in de gemeen

schap hebben.
Bijgevolg doet de V.V.P.W. een oproep :

- opdat meer bestuursleden zouden aanwezig zijn op de volgende 
algemene vergadering.

- dat er nog meer interesse zou bestaan voor het trimestrieel tijd
schrift, dat het zou besproken worden op de bestuursvergade
ringen en gecommentarieerd.

- dat er suggesties zouden komen van de plaatselijke besturen.
- elk bestuurslid heeft de zedelijke plicht geabonneerd te zijn 

op het tijdschrift, het is de bron van informatie tot meer 
bekwaamheid.
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Om onze leden nog meer te informeren zal in de toekomst van uit 
het bestuur van de V.V.P.W., teksten uit de wetgeving worden over
genomen en gecommentarieerd.
Ook kan, ter gelegenheid van de inning van de belastingen aan de 
eigenaars informatie worden gegeven over alle mogelijke aspekten 
van de watering of polder.
Dienaangaande verwijs ik naar de wijze waarop in de Nieuwe Polder 
van Blankenberge informatie verstrekt wordt aan de ingelanden.
Vorig jaar werd in deze polder een folder meegestuurd met het aan
slagbiljet waarin toelichting gegeven werd over het bestaan en de 
inrichting van de polder, de taak van de polder en de werken die 
uitgevoerd werden, de bijzonderste politieverordeningen en het 
geldelijk beheer .
Deze folder is hierna afgedrukt.
Inhakend op de suggestie die ons gedaan werd door Dijkgraaf Edmond 
Demeyere van de Nieuwe Polder van Blankenberge wenst de werkgroep 
Public-Relations een folder te ontwerpen die voor alle polders en 
wateringen dienstig zou kunnen zijn.

Bestuursleden en Ontvanger-Griffiers die aan dit ontwerp wensen mede 
te werken kunnen kontakt opnemen met de leden van de werkgroep PK. 
of met het secretariaat van de Vereniging.

Bestuursleden, neem uw verantwoordelijkheden zeer strikt op, zoniet 
zijn alle polders en wateringen gedoemd te verdwijnen.
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POLDERS EN WATERINGEN HET BESTUUR

De lage gebieden van het Vlaamse land werden in de vroege 
Middeleeuwen gewonnen op de zee en de rivieren. Ze liggen 
beneden de hoogste stand van de zee of het rivierwater en worden 
tegen overstroming beschermd door duinen en dijken.
Om deze lage gebieden in stand te houden moet bovendien het 
overtollig neerslagwater kunstmatig afgevoerd worden langs 
waterlopen, kanalen, sluizen en pompgemalen.
De zorg voor de waterbeheersing in deze gebieden is een teak die 
sedert eeuwen toebehoort aan specifieke verenigingen van 
belanghebbende eigenaars : de Poldm rs « n  W aterin g en .
Pen laak die zo belangrijk is dat zonder de dagelijkse zorg voor 
de watorlieheersing, onze erven eenvoudig weg niet zouden 
kunnen Ireslanii.
Vanuit de Middeleeuwen tot ons gekomen, hebben do Polders en 
Wateringen In de Vlaamse ( iemeenschap een eigen plaats 
ingruomcil .ris zelfstandige openbare Irestnren, Iroheersl door 
een eigen wetgeving en reglementering.

Het Bestuur van een polder bestaat uit een Algemene Vergadering 
en een (dagelijks) Bestuur.
D «  A lg e m e n a  V e rg a d e rin g  is het college van de Stem
gerechtigde Ingelanden. Dit zijn de ingelanden die een bepaalde 
oppervlakte grond bezitten. In de Nieuwe Polder van Blankenberge
is dit 5 hectare.
Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren 
ondermeer: het kiezen van een bestuur, het vaststellen van de 
belasting, het nemen van de beslissingen betreffende het uitvoeren 
van verbeteringswerken, het vaststellen van de rekening en de 
begroting, het opstellen van de politieverordeningen.
H a t B e s tu u r bestaat uit een Dijkgraaf, Adjunkt-Dijkgraaf en 
een aantal Gezworenen. Ze worden door de Algemene Vergadering 
verkozen voor een periode van (t jaar. Het Bestuur is tx-lasl met 
hel dagelijks Ixistuur en Ix-heer, liet uitvrx-ren van de werken en 
het l<K!zichl op de lx,-langen van de polder. Hel Bestuur van de 
Nieuwe Polder van Blankenberg is thans samengesteld als vo lgt. 
Dijkgraaf: E. Demeyere te Zuienkerke-Nieuwmunster, 
Adjunkt-Dijkgraaf: J. van Caloen de Basseghem te Jabbeke-Varsenare, 
Gezworenen : V. Vandenberghe te Oostende,

I. Janssens de Bisthoven te Oostkamp-Waardamme, 
W. Kerckhof te Jabbeke-Stalhille,
J. Cocquyt te Brügge-Zeebrugge,
L. Van Eecke te Zuienkerke-Houtave.

De zetel van het Bestuur is gevestigd te 8411 Zuienkerke (Houtave), 
Kapellestraat 36. Tel. (050) 31 98  50.

Hel gebied van de polder strekt zich uit over het 
grondgebied van de steden Blankenberge, Brugge en 
Oostende en van de gemeenten Bredene, De Haan, 
Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke.
De oppervlakte bedraagt 23.000 hectare.

DE NIEUWE POLDER 
VAN BLANKENBERGE

NIEUWE TOL DL H VAN Bl ANKLNBERW. 
Grondplan ^

I )e Nieuwe Polder van Blankenberge werd opgencht 
bij koninklijk besluit van 28 maart 1972 en is ontstaan 
uit de fusie van 3  polders : de Polder van Blanken- 
IxTije, de Polder de Moere in Meetkerke en een deel 
van de Polder Eiyensluis Groot Reygarsvliet.

D«n Baan



TAAK BEZWAREN TEGEN DE BELASTING

Beheersing van het oppervlaktewater.
De zorg voo r de waterhuishouding.
De polder heeft ais bijzonderste taak de eigendommen gelegen 
binnen het poldergebied te beschermen tegen overstroming door 
het afvoeren van het overtollig oppervlaktewater.
Daarnaast draagt de polder er zorg voor om een voor de landbouw 
zo gunstig mogelijk waterregime in stand te houden door afvoer in 
perioden van langdurige neerslag en bevloeiing in droge perioden. 
O ok in bebouwde en verstedelijkte gebieden heeft de polder nog 
steeds een taak te vervullen.

DE WERKEN

Om het beleid inzake waterbeheersing optimaal te kunnen 
verwezenlijken staat de Nieuwe Polder van Blankenberge in voor 
het onderhoud van 450 km. waterlopen, het saneren van waterzieke 
gronden, het onderhouden, bedienen en beheren van 3 pomp- 
gemalen, 3 uitwateringssluizen, diverse stuwen en tal van 
waterkerende voorzieningen.

DE BELASTINGEN

Om de werkingskosten van de polder te dekken wordt op de binnen 
het gebied van de polder gelegen-erven jaarlijks een belasting 
geheven. De belastingen (ook geschotten genaamd) worden over 
alle ingelanden omgeslagen in verhouding tot de oppervlakte van 
de kavels waarvan zij eigenaar zijn of het genot hebben krachtens 
een zakelijk recht.
Alle percelen, ongeacht hun aard of bestemming, bebouwd of 
onbebouwd, zijn aan de belasting onderhevig.
De belasting wordt gevestigd per hectare, met dien verstande dat op 
de kleine percelen een minimum aanslag geheven wordt.
De belasting voor het dienstjaar 1983 bedraagt 350 F. per hectare 
mef een minimum van 350 F.
De belasting is verschuldigd door de eigenaar naar de toestand van 
1 januari van het beiastingsjaar.
Met ingang van 1983 werd het aanslagbiljet 
gewijzigd. Al uw eigendommen gelegen binnen 
de omschrijving van de polder zijn nu samen
gebracht in één aanslag en niet meer opgesplitst 
naar de kadastrale afdelingen.
Een detail van de aangeslagen goederen kan op 
aanvraag bekomen worden.
Om de inschrijving in de belastingsrol te kunnen aanpassen zal 
de ingelande, in geval van verkoop van zijn eigendom, de nieuwe 
eigenaar binnen de 6  weken aan de Ontvanger-Griffier van 
de polder doen kennen.

Indien U niet akkoord bent met het l>edrag van de belasting kan IJ 
zich steeds wenden tot de Ontvanger-Griffier om de gewenste uifléy 
of eventuele rechtzetting te bekomen.
Gebeurlijk bezwaar tegen deze aanslag kan worden ingediend per 
aangetekend schrijven, binnen de drie maanden na ontvangst van 
het aanslagbiljet, bij de Bestendige Deputatie van de Provincie 
West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. Het bezwaarschrift moet 
de aard van de belasting, het dienstjaar, het artikelnummer alsmede 
de reden van het bezwaar vermelden, 
mi;
FOMTBEVERORDENINGEN

Om de goede afwatering en de instandhouding van de waterlopen 
te verzekeren, moet de ingelande zich houden aan bepaalde voor
schriften en verordeningen waarvan de voornaamste zijn :

1. In het algemeen mag geen enkel werk dat enige invloed heeft op 
het waterregime of de fysische toestand van de waterlopen 
wijzigt, uitgevoerd worden zonder voorafgaande machtiging; van 
het Polderbestuur. Alzo is het ondermeer verboden een water 
loop, bevloeiings- of afwateringweg te dempen, af te dammen of 
te overwelven zonder machtiging.

2. De aangelanden en de gebruikers moeten zonder recht op 
vergoeding de uit de waterlopen opgehaalde stoffen (reit en 
delfspecie) aanvaarden en de voor de uitvoering der werken 
nodige materialen laten plaatsen binnen een strook van 5  meier 
vanaf de kruin van de oever van de waterloop.

3. De graasweiden die aan een open waterloop palen moeten 
afgerasterd worden. De afrastering dient zich te bevinden op 
een afstand van 0,50 meter vanaf de kruin van de oever en mag 
niet hoger zijn dan 1,50 meter.

4. Het is verboden binnen de strook van 5 meter vanaf de kruin 
van de over van de waterlopen enigerlei getrouw of constructie 
op te richten, beplanting of sl<i|x'liny Ie doen.

VISRECHT

Voor het seizoen 198*3 heeft de Nieuwe Polder van Blankenlrerye 
een overeenkomst met de Provinciale Visserijcommissie van 
West-Vlaanderen.
Alle hengelaars die in het bezit zijn van een gewoon staatsverlpf 
mogen in de waterlopen hengelen, mits toelating van de oever- 
eigenaar.
Er mag enkel gehengeld worden vanaf de oever.
Het vissen met kruisnet is verboden.

INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE POLDER IN 1983
BBS

Gewone dienst Buitengewone dienst
Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven

Saldo vorige jaren 732.963 351.939
0Algemene ontvangsten - uitgaven 201.000 467.000 0

Belastingen en retributies 8.915.000 16.000 0 0
Verzekeringen 1.000 197.000 0 0
Algemene administratie 3.000 4.072.500 0 0
Privaat patrimonium 20.000 45. (XX) 50. (XX) 0
Waterlopen 13.816.000 17.574.(XX) 12.(XX).(XX) 12.(KH).(XX)
Pompstations 1.890.000 1.756. (XX) 0 0
Sluizen 6.000 945. (XX) 0 0
Wegen 0 60.000 0 0
Bevloeiingswerken 300.000 73.200 0 0
Draineringswerken 10.000 ÏO.(XX) 0 0
Overboekingen 0 650.000 0 4<X).(XX)

Totaal: 25.894.693 25.865.700 12.401.939

<© 1983. U itgave N ieuwe Polder van Blankenberge. Edmond DEMEYERE, Dijkgraaf. Daniël DEMEYERE, Ontvanger Griffier. Druk . „d ie  K eure" Örugcie.

12.4(X).(XX)



N IE U W S  UIT IDE VERENIGING

1. VERGADERING VAN HET D A G ELIJK S  BESTUUR DD. 2 5 . 0 7 . 1 9 8 4

Het dagelijks bestuur van de vereniging kwam samen op woens
dag 25 juli 1984. De heren M.De Smet, Voorzitter, en de leden 
Ridder de Schaetzen van Brienen, H.Pylyser, J.Talboom, L. Ver- 
mander en H.Hosteaux waren aanwezig. Secretaris D.Demeyere en 
Y.Ectors lieten zich verontschuldigen.
Uit de bespreking van een rijk gevulde agenda halen we volgende 
items.

Aktualisering van de Wetgeving.
De tekst van het ontwerp van dekreet op polders en wateringen, 
die door de Heer A.Pauwels werd opgesteld en voorzien werd van 
een memorie van toelichting, is momenteel op het kabinet van de 
Gemeenschapsminister. De heer P.Akkermans had gevraagd de tekst 
vooraf te kunnen inzien. De Centrale Studiedienst zal eerstdaags 
worden uitgenodigd de tweede fase van de bespreking over die 
concrete tekst te organiseren.

Visie van de overheid inzake inspraak binnen de polder- en water- 
ingsbesturen.
Binnen de administratieve departementen is sinds kort een be
stuurlijke visie tot ontwikkeling gekomen, waarbij men een ge
ïnstitutionaliseerde inspraak wil uitbouwen binnen onze polder
en wateringbesturen. Die inspraak zou dan verleend worden aan 
de milieugroepen, ruilverkavelingen, bepaalde recreatiegroepen 
en sociale verenigingen. De V.V.P.W. is echter van mening dat 
men met die theorie van inspraak verlenen binnen onze besturen, 
bestuurlijk gezien een denkfout maakt.
Modern management vraagt bij het toepassen van een decentrali
satie een daaraan gekoppeld integratie van de verschillende 
gedecentraliseerde elementen in een groter geheel. We kunnen 
dat op het vlak van onze besturen vertalen naar een wettelijk
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voorzien communicatieplatform dat dan op een hoger niveau moet 
ingesteld worden.
Er zal aan onze voogdijminister naar aanleiding van het congres 
"Water en Groen", waar deze bestuurlijke visie van inspraak 
meermaals werd verkondigd, een brief geschreven worden om onze 
bedenkingen hierover te formuleren. Er wordt ook kontakt opge
nomen met het kabinet van de Gemeenschapsminister om onze visie 
op dit bestuurlijk denken daar eveneens uiteen te zetten.

Kongres "Water en Groen"
Het dagelijks bestuur is van oordeel dat de aanwezigheid van de 
V.V.P.W. op dit conres van groot belang is geweest en dankt dan 
ook alle leden van onze afvaardiging voor hun inzet.
Eveneens wordt door de deelnemers de heer J.SPAAS, Voorzitter 
van de Limburgse Watering "Het Grootboek", geprezen om zijn waar
devolle tussenkomsten tijdens de besprekingen in de werkgroepen 
"Wetgeving" en"Coördinatiebesturen".
De deelname van onze delegatie is op dit congres zeker niet onop
gemerkt voorbij gegaan.

Bewustmaking omtrent een degelijke public-relations politiek.
De aanwezigheid van de vereniging op het congres "Water en Groen" 
toont nogmaals het belang aan van onze public-relation - en aan
wezigheidspolitiek .
De plaatselijke polder- en wateringbesturen moeten eveneens van het 
belang van een degelijke P.R.politiek overtuigd worden. Zij moe
ten hun aktiviteiten op dit gebied opdrijven en niets onverlet 
laten om plaatselijk in de publiciteit te komen.
De Voorzitter vraagt aan de Heer Ridder de Schaetzsn van Brienen 
om samen met zijn werkgroep P.R. een initiatief tot bewustmaking 
van de plaatselijke besturen hieromtrent uit te werken.

Rechtstreekse facturatie van het elektriciteitsverbruik van de 
pompstations op naam van de Provincie.
De Nieuwe Polder van Blankenberge vraagt de mening van de V.V.P.W. 
omtrent het voorstel van de Provincie West-Vlaanderen om het elek
triciteitsverbruik van de pompstations op de waterlopen van 2e 
kategorie rechtstreeks te laten factureren op naam van de Provincie.
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Tot op heden worden de kosten voor elektriciteitsverbruik aan 
de Polder gefactureerd en door de Polder betaald. De Provin
cie betaalt echter de kosten achteraf terug bij toepassing van 
art. 6 en 18 van de wet van 28 december 1967 op de onbevaar
bare waterlopen . De provincie geniet voor haar elektriciteits
verbruik een verminderd tarief, voor zover de kosten haar 
rechtstreeks gefactureerd worden. Wanneer de Polders een fac- 
ruur betreffende de elektriciteitskosten voor terugbetaling 
aanbiedt, krijgt de provincie op dit verbruik evenwel geen 
korting.
Uit besparingsoverwegingen wordt gevraagd dat de Polder daar
om het elektriciteitsverbruik rechtstreeks zou laten factureren 
op naam van de Provincie . De Provincie zou de factuur dan ook 
zelf betalen zodat de tussenkomst van de Polder uitgeschakeld 
wordt.

De vraag stelt zich of deze regeling de autonomie van de polder
aantast.
De Wet van 28.12.1967 stelt in het artikel 18 duidelijk dat 
deze wet geen afbreuk doet aan de reglementen van de polders 
en wateringen voor wat betreft de waterlopen van 2e kategorie 
en 3e kategorie. De regeling inzake terugbetaling van de 
elektriciteitskosten mag dan ook geen weerslag hebben op de 
beheersbevoegdheid van de Polder over het pompgemaal.
De V.V.P.W. zal onderzoeken of de polders en wateringen bij de 
elektriciteitsmaatschappijen hetzelfde gunsttarief als de pro
vincie kunnen bekomen.

Terugbetaling werkingskosten van de pompstations op onbevaar
bare waterlopen van 1e kategorie.

Het Rekenhof weigert sinds eind 1 982 de elektriciteits-, 
pomp-,en loonkosten van de pompstations op waterlopen van 1e 
kategorie aan de polders en wateringen terug te betalen.
Volgens het Hof is de Staat enkel gedwongen tot de terugbe
taling van de onderhouds- en herstellingswerken.
De betrokken polders komen hierdoor in een benarde financiële 
situatie terecht.
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!De V.V.P.W. heeft bij Gemeenschapsminister Akkermans aangedrong
en om in deze aangelegenheid tussen te komen.

*

Gemeenschapsminister Akkermans heeft aan het Rekenhof laten weten
niet te kunnen instemmen met hun interpretatie van de wet be- *
treffende de onbevaarbare waterlopen.
Het Rekenhof blijft echter het ingenomen standpunt handhaven.
De V.V.P.W. zal nu de Minister van Financiën, onder wiens be
voegdheid het Rekenhof ressorteert, om een oplossing voor dit 
probleem verzoeken.

Centrale Studiedienst Polders
De V.V.P.W. stelt met verwondering en ongenoegen vast dat er 
plots, binnen het organigram van AROL, niet veel meer te beken
nen is van de Centrale Studiedienst der Polders.
De V.V.P.W. wenst een aparte studiedienst, waarvan het aktieter- 
rein tot de wateringen wordt uitgebreid, en die kan instaan voor 
de begeleiding van onze besturen op administratief, bestuurlijk,
juridisch en technisch vlak.

Dienaangaande zal kontakt opgenomen worden met het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap en met Minister Geens, Voorzitter van 
de Vlaamse Executieve.
De V.V.P.W. hecht bijzonder veel belang aan dit zeer aktuele ge
beuren en beschouwt deze kwestie van prioritair belang voor de 
komende weken.

Bekendaq in de provincie Limburg.
Op 13 oktober 1984 organiseert de.Belgische Natuur- en Vogelre
servaten v.z.w. in samenwerking met het Limburgs Universitair Cen
trum (L.U.C.) een colloquium rond de huidige beekproblematiek en 
de gevolgen van beeksaneringen op de ecologische waarden van het
omringende landschap.
Gezien de Polders en Wateringen zeer vaak belangrijke natuurge
bieden in hun werkterrein hebben, is het vanzelfsprekend dat het 
natuurbehoud dikwijls in konflikt komt met onze besturen.
Het is dan ook van groot belang dat de Polders en Wateringen op 
deze vergadering aanwezig zijn en zich in de discussie mengen.
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Bijzonder Politiereglementen.
•

De Watering de Barebeek vraagt advies omtrent het optreden van het 
bestuur tegen landbouwers die door hun aktiviteit oorzaak zijn van 
het beschadigen van de oevers van waterlopen, waardoor instortingen 
ontstaan. In dit verband wijst de V.V.P.W. nog eens op het belang 
van een Bijzonder Politiereglement.

Sins 1981 worder er echter geen bijzondere politiereglementen meer 
goedgekeurd door de hogere overheid.
de V.V.P.W. betreurt deze gang van zaken die de goede werking van 
onze besturen in het gedrang brengt.
De V.V.P.W. hoopt de zaak van de bijzondere politiereglementen tot 
een oplossing te brengen in het kader van de aktualisering van de 
wetgeving op de Polders en Wateringen.

Verpachting en concessies.

Naar aanleiding van een verzoek van de dijkgraaf van de Polder 
Oost-Sive en Schouwselbroek, Temse, Oost-Vlaanderen, omtrent de 
verpachting van graslanden op de dijken, zal door de Heer Pylyser 
een artikel samengesteld worden over de juridische aspekten van ver
pachtingen en het verlenen van concessies. Dit artikel zal gepu
bliceerd worden in ons tijdschrift.

Het tijdschrift Polders en Wateringen.

De Voorzitter van de werkgroep P.R., Ridder de Schaetzen doet een 
oproep voor meer artikels voor het tijdschrift. Tevens vraagt hij 
de leden van het dagelijks bestuur te helpen bij het zoeken naar 
bijkomende adverteerders. Iets meer publiciteit in het tijdschrift 
is nodig om oplopende onkosten op te vangen.

Aankoopcomité voor onroerende goederen.
Aan Minister van Financiën zal gevraagd worden om in de toekomst de 
aankoopcomités ook voor onze besturen te laten optreden.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

In 1984 wordt het congres van de vereniging georganiseerd eind 
november in de provincie Limburg.
Met het Provinciebestuur van Limburg wordt kontakt genomen om 
een geschikte zaal te vinden. Wellicht wordt dit het Provinci
aal Domein van Bokrijk.
Het dagelijks bestuur heeft besloten om alle bestuursleden van 
Polders en Wateringen uit te nodigen. Het stemrecht zal, zoals 
in het verleden, enkel voorbehouden blijven aan de Dijkgraven, 
Voorzitters, de adjuncten en de ontvanger-griffiers. Er zullen 
eveneens enkele personaliteiten gevraagd worden om de Algemene 
Vergadering toe te spreken. Men denkt hierbij aan de Député 
van landbouw van de provincie Limburg en eventueel de Gemeenschaps
minister J.Lenssens.

W IND -ENER GIE  VOOR BEMALINGEN.

Er is een pilootstudie in verband met het aanwenden van windener
gie voor bemalingen binnen de polder van Willebroek.
De V.V.P.W. zal de heer Dijkgraaf Muysoms vragen, wanneer er 
voldoende gegevens omtrent dit project bekend zijn, een artikel 
over die studie in het tijdschrift te willen publiceren.

VEREN ING ING VAN BELGISCHE STEDEN EN GEMEEENTEN.

De Heer Georges BLANQUART werd door de Raad van Beheer van de 
V.B.S.G. tot Direkteur benoemd.
De Heer G. Blanquart was enkele jaren secrataris lid van de werk
groep Polders. De werkgroep was de aanzet tot de oprichting van 
de V.V.P.W.
De vereniging zal naar aanleiding van deze gebeurtenis, zijn 
gelukwensen overmaken aan de nieuwe Direkteur.

INSTUREN VAN A R T IK E L E N .

Artikelen voor het volgend nummer van het tijdschrift kunnen tot 
15 november 1984 ingestuurd worden op het secretariaat van de 
Vereniging, Koningin Elisabethlei 24, 2018 Antwerpen of bij een 
lid van de redactie.
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FUSIE  VAN DE WATERING DE HERK EN DE LAAMBFFK

Een ministrieel besluit van 25 juni 1984 bepaalt dat de Watering de 
Ilerk en de Watering de Laambeek worden samengesmolten tot een 
nieuwe watering onder de benaming "Watering de Herk" en dat alle 
rechten en verplichtingen van de die wateringen overgaan naar 
(Je nieuwe watering (B.S. van 06.09.1 984)

NI IUWI  WATERSCHAPSWET VOOR DE NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN.

Een concept-ontwerp van Waterschapswet voor de Nederlandse water
schappen is onlangs verschenen en werd op 2 juli jl. door de 
werkgroep, die het heeft samengesteld, aan de Minister van Verkeer 
en Waterstaat aangeboden.
Dit ontwerp zal nu door de waterschappen en door de Unie van Water
schappen in de komende maanden worden besproken.
De discussies in Nederland over een nieuwe waterschapswet worden 
door de V.V.P.W. van nabij gevolgd. In een volgend nummer zal er 
dienaangaande enige toelichting gegeven worden.

Voor alle inlichtingen: 
Laboratoria RASTOP

Place Charles II, 3 
6000 CHARLEROI
Tel. 071/313804 - 328064
Telex: 51505-RAST0P-B

- 17 -



WATERING I>E MERK*

SCHAAL. 1 /200.000
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WIE BEN IK?
KENNISM AKING  MET DE WATERING DE HERK

Door Reginald Bosman

Het. P.R.-team van de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen 
was op 04/07/84. te gast in Limburg bij de Watering De Herk, ge
legen tussen Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren.

S r L IK K A A R r

De Watering De Herk kent haar ontstaan in de jaren dertig. De 
eigenlijke basis van de watering is de watering van "BLEKKENBERG" 
opgericht op 24/03/33. op het grondgebied van de gemeenten Alken, 
S.L.Herk, Stevoort, Berbroek en Spalbeek met een oppervlakte van 
508 Ha 6149 Ca.
Enkele jaren later, 14/08/36., wordt op het grondgebied van de ge
meenten Alken, Hasselt, S.L Herk, Wellen en Wimmertingen een wate
ring opgericht onder de benaming "HERCK EN MOMBEER" met een opper
vlakte van 491 Ha 8631 Ca. Deze beide wateringen besluiten in de 
oorlogsjaren om samen te werken. Op 25/07/44. ontstaat zo de wate
ring van "MIDDEN HERK" met een oppervlakte van 1.000 Ha 4780 Ca.

Een moor ok.ti.evo werking ontstaat vanaf 1 958 onder het voorzitter
schap van de heer ir. Jozef Hiemeleers die, samen met de ontvanger- 
griffier René Briers, de watering uitbouwde tot wat ze op dit ogen
blik is. Tussen 1961 en 1971 werden een zevental uitbreidingen 
goedgekeurd, zodat de watering op dit ogenblik een totale oppervlakte 
van 7.874 Ha 88 A 46 Ca beslaat, uitgestrekt over de fusiegemeenten 
Alken, Borgloon, Diepenbeek, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Kortessem, 
Nieuwkerken, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen.

Van de werking voor 1958 is in de archieven heel weinig terug te vin
den vanaf 1958 werd de werking intensief en werd ook het archief bij- 
gehouden. Zonder in details te treden noteerden we dat ruim 1 .OOO 
ha gronden gedraineerd werden met een totale kostprijs van ongeveer 
30 miljoen en dat er voor grote en kleine verbeterings- en normali- 
satiewerken ook ruim 20 miljoen werd uitgegeven.

De voornaamste werking van de watering situeert zich evenwel in het 
onderhouden van de waterlopen en het uitvoeren van de gewone
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Foto 1 : Vanaf enkele zitbanken in de Kolmontstraat heeft men
een mooi zicht over de vallei van de Fonteinbeek-139, 
bij bijloop van de Mombeek-50

Foto 2 : We herkennen van links naar rechts de heren Briers, Bosman 
Werelds, de Schaetzen, Demeyere en Vandenbossche op een 
brug over de Herk-35.



ruimingswerken. Werd dit aanvankelijk gedaan met tewerkgestelde 
werklozen, in de jaren zestig een dertigtal, dan werd in 1967 over
geschakeld op machinale ruiming in eigen beheer. Vanaf 1963 werden 
de gegevens van de ruimingen bijgehouden. Vanaf toen tot eind 1983 
werden ruimingswerken uitgevoerd voor een bedrag van 26.635.201,-Fr. 
te verdelen over de tweede categorie : 13.644.704,-Fr.

derde categorie : 4.584.367,-Fr.
sloten : 8.406.130,-Fr.

De inkomsten van de watering bestaan uit de geïnde belastingen.
Uit de archieven halen we de volgende aanslagvoeten :

1935 10,-Fr/ha
1949 100,-Fr/ha (Blekkenberg) 3oo,-Fr.(Herck en Mom-

beek)
1955 150,-Fr/ha
1969 200,-Fr/ha
1977 300,-Fr/ha
1980 350,-Fr/ha
1984 325,-Fr/ha

Nadat het; kantoor v a n  do watering achtereenvolgens bij do verschil
lende ontvanger-griffiers was werd in 1967 overgegaan tot de aank- 
koop van een perceel grond van 25 are waarop een winning in tame
lijke goede staat. Deze winning werd verbouwd en aangepast door de
jaren en bestaat op dit ogenblik uit de kantoren en een woning ver
huurd aan de ontvanger-Griffier.

Het bestuur van de watering is samengesteld uit een voorzitter, een
ondervoorzitter en elf bestuursleden. Volgende personen maken op dit
ogenblik deel uit van het bestuur :

Werelds Jozef, voorzitter vanaf 1977, lid vanaf 1958
de Grady de la Neuville Ynes, ondervoorzitter vanaf 1962, lid van

1944-1957 en van 1962
Awouters Jozef, lid vanaf 1978 
Berden André, lid vanaf 1968 
Boussu L e o n , lid vanaf 1983 
Grammen René, lid vanaf 1971 
Hayen René, lid vanaf 1968 
Henderix Albert, lid vanaf 1977
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Stiers Oscar, lid vanaf 1977 
Theuwis Jacques, lid vanaf 1977 
Timmermans François, lid vanaf 1977 
Vanheusen Leopold, lid vanaf 1973

De watering, vanaf Blekkenberg heeft volgende ontvanger-griffiers 
in dienst gehad :

De Heer Pascal RASKIN vanaf 1933 tot 1958, samen met deze funktie 
was de heer Raskin ook sluiswachter, funktie die hij ook na 1958 
bleef uitoefenen in dienst van de watering.
Vanaf 1959 werd de heer René Briers ontvanger-griffier en slechts 
de onverenigbaarheid met zijn werk op het Provinciebestuur van 
Limburg verplichten hem om in 1976 ontslag te nemen. In zijn ver
vanging werd voorzien door de benoeming van de in dienst zijnde 
bediende (01.12.73) Rudi Briers, de huidige ontvanger-griffier, met 
ingang van 01.07.76.

Heel juiste gegevens over de lengtes van de waterlopen zijn niet 
aanwezig maar kunnen geschat worden op ongeveer 11 km eerste cat.

115km tweede cat.
34km derde cat.

De lengte van de sloten is een onbekend gegeven. Om in deze behoef
te te voorzien werd een B .T .K .-proj eckt aangevraagd voor de 
"Opmeting van Waterlopen".

VERKENNING VAN HET GEBIED

Na de kennismaking en het genieten van een tas koffie was een rond
rit gepland door de uiterst aktieve voorzitter, de heer J.Werelds 
bijgestaan door zijn griffier, de heer Rudi Briers.

De samenstelling van de wateromschrijving verplichtte ons wel vele 
kilometers te rijden om bepaalde waterlopen te vinden.

Mombeek en Winterbeek zijn de eerste waterlopen die wij op onze weg 
tegenkomen. De Mombeek werd in de jaren 66-70 samen met de ganse 
vallei genormaliseerd en gedeeltelijk rechtgetrokken.

Nadien kwamen wij in het gebied van de ruilverkaveling Wintershoven 
die volledig in de omschrijving van de watering valt.
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Het kunstwerk over de Mombeek, Hondskotten genaamd, wordt door de 
Ingelanden verwenst aangezien het voor veel wateroverlast zorgt. 
l)e oude brug heeft nooit voor veel wateroverlast gezorgd.

De V.V.P.W. vraagt zich af of kunstwerken ontworpen in een 100% ge
subsidieerd werk van de staat, op een waterloop van eerste categorie, 
uitgevoerd met de watering als opdrachtgevend bestuur, eigendom zijn van 
deze watering of van de staat en wie verantwoordelijk is voor de 
waterschadegevolgen?

De bron van de Herk bevindt zich buiten het gebied van de watering.
De Simsebeek en enkele bijlopen worden door de expresseweg sterk 
gehinderd. Het ruimen is op bepaalde plaatsen zelfs onmogelijk ge
worden. Er zijn ook eigenaars die tussen de expresseweg en de 
Simsebeek liggen maar geen toegang meer hebben naar hun perceel.

Het kunstwerk van de kleine Herk is voldoende groot maar doordat het 
ruim een halve meter te diep geplaatst werd is de doorstroomsectie 
zelfs bij lichte regenval te klein.

Hl. S IUUKSVLKCADLR I IMG

Na het middagmaal werd het P.R.-team uitgenodigd op een speciale 
bestuursvergadering.

Hier werd nogmaals het doel van de vereniging beklemtoond : het ver
dedigen van de gemeenschappelijke belangen van Polders en Wateringen 
t.o.v. de overheid, een communicatiemedium zijn om kennis en ervaring 
uit te wisselen; het verlenen van inidividuele hulp aan plaatselijke 
besturen die hierom vragen.

De afbakening van de watering de Herk was één der hoofdproblemen die 
tot uiting kwamen op deze vergadering.

Door willekeurige grenzen in te voeren in het gebied met ringen- 
structuur vallen enkel de valleien in de watering terwijl andere 
gebieden die voor meer wateroverlast zorgen niet in de omschrijving 
van de watering liggen.

De watering heeft zijn bestuursleden per gebied gerecupereerd.
Toch is er een sterke tendens dat de ingelanden naar de zetel komen.

- 23 -



Foto 3 : Groepsfoto van het bestuur samen met enkele mensen van de
groep P.R. We herkennen van 1 naar r : Vanheusden, Boussu, 
Briers, Grammen, Werelds, Henderix, de Grady, Hayen, Berden 
Awouters, Timmermans, Vandenbossche, de Schaetzen en 
Hosteaux.

Foto 4 : Het gebouw, eigendom van de Watering de Herk vanaf 1967, 
waar samen met de kantoren ook een woning werd ingericht. 
Er worden nog steeds verbeteringswerken uitgevoerd.
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Heel goede contacten worden onderhouden met gemeente (de voor
zitter zelf is burgemeester) en met de provinciale overheid.

Opvallend is het groot aantal stemgerechtigde ingelanden, namelijk 
350.
De werken worden deels in aanbesteding gegeven, deels in eigen be
hoor uitgevoerd.
Een probleem waar veel wateringen mee te kampen hebben is dat van 
de te korte afstand van de bomen tot de waterlopen.
Een bijzonder politiereglement zou hier wel een oplossing aan 
kunnen geven.

Al met al was het bezoek aan de watering "De Herk" een uiterst 
boeiende aangelegenheid die daarenboven nauwgezet voorbereid was 
door ontvanger-Griffier Briers en die ons deze goed werkende 
watering uit Limburg een stukje beter leerde kennen.

nv agrotechnie
raadgevend ingenieursbureau
adviseert - ontwerpt en 
begeleidt de uitvoering van :

• hoofdkantoor
internationaal rogiercentrum  
22' verdieping - bus 407 
1000 brussel 
tel 02 /217 16 20

• regionaal kantoor
maastrichterstwg 1 
3500 hasselt 
tel 011 /22  75 65

•  rioleringen
—  totale rioleringsplans
—  riolen, moerriolen, kollektoren, persleidingen
—  rioolgemalen

•  zuivering van afvalwaters
—  zuiveringsinstallaties voor 

huishoudelijk/industrieel afvalwater

•slibbehandeling
—  slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties
—  baggerslib

• drainage
—  drainage voor landbouwdoeleinden
—  specifieke ontwateringsproblemen van 

sportvelden, woongebieden

•waterbeheersing
—  herkalibreren waterlopen
—  wachtbekkens
—  gemalen
—  stuwen/watermolens

•  grondwater
—  opsporen verontreiniging
—  bescherming grondwater
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vruchtbomen

onderstammen

rozenkwekerijen

N.V. JO NICOLAÏ & CO.

Gorsem Dorp 51
3803 SINT-TRUIDEN (Duras)
TEL. (011) 67 50 80 

(011) 68 37 79
voordelige prijzon 
snelle levering 
interessante voorwaarden

J ö

p v b a  D e m a e c k e r  

e n  V a n  H a e c k e

Een familiale onderneming met hart voor het werk.
P.V.BJL D tsutcktt ca Van H wdw
Dorpweg 35
8411 ZUIENKERKE MEETKERKE 
Tel. 050/31.63.27

Registratie: 672.069.547/050.111 
Categorie : 01. 02. 03, 04. 08 
Erkenning : 11.434 
Klasse : 64. B5. B1.3.

S p e d a f l t c t e c n  :

—  Reit en en ruimen van waterlopen.
—  Bezetten van de oevers 

met dijkelementen.
—  Inheien van allerhande palen.
—  Maken van nieuwe grachten 

met allerhande V. Bakken.
—  Grondvervoer met Volvo B.M. 

Bumpers.
—  Niveleren van gronden met 

Bulldozers cat. D.6.
—  Verhuur van kranen O en K

op rupsen RH4 RH6 RH 12 RH 14 
op banden MH4.

—  Plaatsen van filters rond putten en 
vijvers.
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DE BELASTINGEN GEHEVEN DOOR  

DE POLDERS EN WATERINGEN

Door H.Hosteaux, Adviseur 
Centrale Studiedienst der Polders

Eén van de meeste kenmerkende bevoegdheden die aan de polders 
en wateringen werden toegekend is wel het recht om van alle in
gelanden een bijdrage te eisen die een directe belasting kan ge
noemd worden, zoals de belastingen opgelegd door de Staat, de 
Provincie en de Gemeente.
In onze "Bijbel", zoals we het boek "Polders en Wateringen" van 
de auteur, de heer Achiel Pauwels,Emeritus-Vrederechter, in de 
omgang al eens durven noemen, worden die belastingen ook geschot- 
ten genoemd. Deze term komt van "schieten", wat in vroegere tij
den het betalen van belastingen betekende. Ook nu blijft de term 
bij onze besturen gangbaar en wij hopen dat dit gebruik in ere 
kan worden gehouden.

Voor wat de essentie betreft willen we terug vrederechter Pauwels 
citeren : "De geschotten zijn directe belastingen, zij slaan niet 
op alleenstaande en toevallige handelingen, maar ook op een blij
vende toestand; zij hebben betrekking op een welbepaald stuk 
grond, zijn van tevoren gekend en worden op belastingsrollen in
geschreven; zij worden jaarlijks opgevorderd. Zij worden geheven 
in de gebiedsomschrijving van de polder of watering om haar doel 
als instelling van openbaar nut te verwezenlijken. Die belas
tingen zijn alleen te rechtvaardigen in zoverre ze verreist zijn 
om het uitvoeren van werken mogelijk te maken".

In beginsel slaat de belasting op alle gronden die binnen het 
gebied van de polder/watering gelegen zijn. Alle gronden hebben 
immers belang bij een degelijk en goed onderhouden waterlopenstel 
sel en hebben nood aan een zekere vorm van beveiliging. Het is 
daarom billijk dat ze allen bijdragen in de kosten.
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VRIJGESTELDE GRONDEN

Het reglement van de polder/watering kan bepalen dat sommige gronden 
geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van het geschot. Het gaat 
hier om de zogenaamde "vrijlanden". Dit zijn onvruchtbare gronden zo
als laagten, killen, kreken,die uit het bestaan en de werking van de 
polder/watering geen nut halen. Vanzelfsprekend mogen deze niet- 
schatbare gronden niet in aanmerking genomen worden voor het vaststel
len van de oppervlakte die nodig is om stemrecht te bekomen.

GRONDEN D IE  TOT HET DOMEIN VAN ANDERE OPENBARE 

INSTELLING EN BEHOREN.

Er kan geen polderbelasting geheven worden op de goederen die behoren 
tot het openbare staatsdomein, noch op goederen die behoren tot het 
privaat staatsdomein en volledig gebruikt worden voor een openbare 
dienst of voor een dienst van algemeen nut. Hierover bestaan gerech
telijke uitspraken. (Cass.9.12.1946 Pas, 1946 I,446RW 1946 47,852;
Arr. Hof van verbreking 1946, 431).
Reden hiertoe is dat dergelijke goederen door hun bestemming of dienst
baarheid reeds bijdragen tot de vervulling van een openbare taak en 
op die manier belasting betalen.

Op dit arrest wordt zeer terecht kritiek geoefend in verband met dit 
ingenomen standpunt. Het is principieel en in het algemeen misschien 
te rechtvaardigen, maar het houdt met de speciale opdracht van polders 
wateringen geen rekening.

De openbare bestemming van deze staatdomeingoederen heeft niets te 
maken met de waterbelasting die een eigen specifiek doel heeft, nl. 
de beveiliging en het onderhoud van de afwateringswegen die voor alle 
in het gebied van de polder/watering gelegen gronden van essentieel 
belang zijn.
Die belasting is bestemd voor het dekken van de kosten van behoud en 
moet verdeeld worden over alle gronden die er belang bij hebben.

Het hof van Cassatie heeft hierin echter zijn opvatting herhaalde ma
len bevestigd. Dit gebeurde in verband met gronden die door de
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N.M.B.S. in exploitatie werden genomen. Deze gronden die eigen
dom blijven van de Staat zijn aan de maatschappij in concessie ge
geven. Ze zijn vrij van belastingen. (Cass. 16 juni 1960-Cass.
14 maart 1961 e.d.).

Daartegen zijn de goederen van het privaat staatsdomein die hun be
stemming tot openbaar nut nog niet verkregen hebben wel vatbaar voor 
polderbelasting. Zulks volgt uit de bewoordingen van het hierboven 
geciteerd cassatiearrest en uit het cassatiearrest van 14.10.1962 
waaruit blijkt dat een onroerend goed dat ten algemeen nutte ont
eigend werd,(b.v. gronden voor aanleg van wegen, waterwegen, in
dustrieterreinen e.d.) slechts buiten de handel geplaatst wordt en 
tot het openbaar staatsdomein gaat behoren voor zover het zijn be
stemming verkrijgt(Pa s . 1927 .1.67)

Bij het opstellen van de belastingsrollen dienen de polder/watering- 
besturen dus een onderscheid te maken tussen het privaat en open
baar domein van de staat. Men kan die gronden best indelen volgens 
do hiernavolgende criteria :

a) goederen die tot het openbaar staatsdomein behoren : 
zij zijn vrij van belastingen.

b) goederen die tot het privaat staatsdomein behoren en 
gebruikt worden voor een openbare dienst: zij zijn 
eveneeens vrij van belastingen.

c) privaat staatsdomein bestemd voor openbaar nut t.t.z. 
gronden die voor een algemeen nut onteigend werden, 
maar die hun bestemming nog niet verkregen hebben : 
voor deze gronden is belasting verschuldigd.

d) private domeingoederen met privaat gebruik : hier
voor is eveneens belasting verschuldigd.

DE GESCHOTTEN EN HET KADASTRAAL INKOMEN

De meeste eigenaars van onroerende goederen binnen de polder- en 
wateringsgebieden zijn van mening dat de polderbelastingen een bij
komend last leggen op hun eigendommen.

Het is echter zo dat voor het uitvoeren van de algemene perekwatie 
van de kadastrale inkomens voorgeschreven bij de wet van 19 juli 1979
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de administratie van het Kadaster, bij het aanleggen van de schalen 
van de kadastrale inkomens per Ha van de in de polders of watering 
gelegen onbebouwde percelen, met de op het referentietijdsstip 
(1.1.1975) bestaande polder-of wateringlast heeft rekening gehou
den. Het kadastrale inkomen werd verminderd met max. 10pct ten 
overstaan van de kadastrale inkomens per Ha van de overeenstemmen
de niet in een polder of wateringsomschrijving gelegen percelen.

Voor de bebouwde percelen werd om op grond van de huurmarkt op 
1.1.1975 tot het kadastraal inkomen van deze goederen te komen 
in principe geen bijkomende vermindering meer toegepast boven de 
bij de wet bepaalde vermindering van 40pct op de brutto-huurwaardc.

Boomkwekerijen 
Armand OP DE BEECK p.v.b.a.
Tel. (015) 75 52 66

Lierbaan 108 - 2870 PUTTE'bij Mechelen

Specialiteiten op 30 ha. kuituren:
Verdelers der geselekteerde populieren "UNALS" en 
andere cultivars.
Bos- en haagplanten. Loof- en Naaldhout.
Alle sieraad-bosbomen en Veren.
Prijslijst op aanvraag.
Sedert 1872 ten dienste van het GROEN.
Wij blijven ten dienste om alle nuttige technische 
raadgevingen.
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EEN JAAR HTK PROJEKT IN DE 

POLDER W I L L E BROEK

Door Ing. Paul Eykens
Projekt-leider 
Polder van Willebroek

Tussen het kanaal Brussel-Willebroek,^ de Rupel, Dij le en Zenne, 
en de spoorweg Mechelen-Dendermonde ligt de Polder van Willebroek, 
meer dan 2500 Ha groot. Hij strekt zich uit over Heindonck en 
Blaasveld, Oost-Willebroek en Oost-Tisselt, grote stukken van 
Heffen, Leest en Hombeek, en een hoek van Kapelle-op-den-Bos.

Eind 1982 diende het Polderbestuur, onder impuls van de dynamische 
Dijkgraaf E.Muysoms, een aanvraag in om 6 personen te werk te 
mogen stellen in de Polder van Willebroek, en dit onder de vorm 
van een BTK-projekt. Begin april 1983 was alles rond en kon deze 
ploeg van start gaan.
Drie arbeiders werden ingezet bij het sleunen van populieren, 
aangeplant op grond die eigendom is van de polder, bij het maaien 
van distels langs de rand van waterlopen, bij het verwijderen van 
vuil uit beken, bij het verbreden, verdiepen of verleggen van 
greppels en grachten, bij het uitkuisen en verbeteren of herstellen 
van mennegaten, bij het ruimen van kruid uit sloten en derge
lijke meer. Op de eerste plaats komen alle werkzaamheden aan ge
klasseerde waterlopen die niet vallen onder de jaarlijkse machi
nale ruimingswerken in het najaar in aanmerking voor uitvoering. 
Daarnaast werden een honderdtal karweien, aangevraagd door par- 
tikulieren, geklaard. Deze werken werden eerst door ingelanden 
doorgespeeld aan één van de zeventien leden van het Polderbestuur, 
die zich dan dikwijls ter plaatse van de toestand gingen vergewis
sen. Daarna werd, in overleg met de Dijkgraaf, het werk gekoördi- 
neerd door de BTK-projektleider.
Hierbij werd geen onderscheid gemaakt tussen aanvragen vanwege 
landbouwers en niet-landbouwers. In de mate van het mogelijke werd 
aan alle redelijke wensen tegemoet gekomen, en dit min of meer in 
kronologische volgorde.
Waar nodig werden vooraf hoogtemetingen uitgevoerd.
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Dat een en ander werd geapprecieerd en tegemoet kwam aan een duide
lijke behoefte moge blijken uit het feit dat aan de wachtlijst maar 
geen einde wou komen.

Daarnaast was er ook het administratieve werk. Om de jaarlijkse pol*- 
derbelasting te kunnen heffen moet de Ontvanger-Griffier beschik
ken over een kadastrale legger, waarin kan worden teruggevonden 
wie van welke gronden in de polder eigenaar is. Tengevolge van 
fusies, uitbreidingen en talrijke wijzigingen moest er op dit vlak 
heel wat worden bijgewerkt. Op gemeentehuizen en kadasterkantoren 
zochten twee bedienden de nodige gegevens bij elkaar, althans voor 
zover deze gekend waren. Daarna werd alles aan elkaar gepuzzeld, 
waarna gekontroleerd werd of van alle percelen wel degelijk de 
eigenaar was gekend. Een monnikenwerk.

De taak van de projektleider lag echter voor een flink stuk op tal
rijke andere terreinen die verband houden met een van de belangrijk
ste opdrachten van een polder : zorgen voor een degelijke water- * 
afvoer over heel het poldergebied.
Dit hield ondermeer herhaaldelijke kontakten in met de Dienst dor 
Zeeschelde, de Landelijke Waterdienst, de Provincie Antwerpen, de 
N.M.B.S., de gemeenten Mechelen en Willebroek en andere openbare 
instanties. Kleine onregelmatigheden kunnen op het vlak van de wa
terbeheersing dikwijls leiden tot grote problemen en belangrijke 
schade. Vandaar het grote belang steeds onmiddellijk in te grijpen 
van zodra een potentieel gevaarlijke toestand wordt vastgesteld.
De samenwerking met andere besturen is over het algemeen vrucht
baar maar meestal gaat er wel een hele tijd overheen vooraleer men 
tot uitvoering van de beoogde verbeteringen overgaat.

Voorbeeld bij uitstek hiervan zijn de saneringswerken aan Fabrieks- 
loop en Zwarte Beek, waarvoor reeds jaren wordt geijverd door het 
Polderbestuur dat daarbij krachtig gesteund wordt door do OVERHEID.
De bedoeling is het afwateringsprobleem dat destijds geschapen 
werd door het graven van de watersportbaan Hazewinkel, waarbij ver- * 
scheidene geklasseerde waterlopen werden onderbroken zonder in een 
wisseloplossing te voorzien, eindelijk op te heffen.
Een doorbraak van de broze wand tussen Fabrieksloop en Biezenloop is 
een zeer reëel gevaar, zoals tijdens de voorbije winter werd bewezen.

- 32 -



Door een snel ingrijpen onder leiding van de Dijkgraaf kon de 
bres nog in enkele uren worden gedicht, maar dit kon toch niet be
letten dat de watersportbaan werd verontreinigd met tientallen ku
bieke meters zwaar vervuild water. In de toekomst zal industrieel 
afvalwater en huishoudelijk verontreinigd water gescheiden blijven, 
een eerste aanzet tot een zuivering van dit water dat tot op heden 
nog nagenoeg onbehandeld in de Rupel wordt geloosd.
De bovenloop van de Zwarte Beek zal weer via de Diepe Sluis kunnen 
afwateren en de geurhinder ten westen van Hazewinkel zal verdwijnen 
omdat de Fabrieksloop aan de overzijde van de Stuivenbergbaan komt.
Nu deze werken die zullen worden uitgevoerd in opdracht van de Pol
der van Willebroek, en dit met steun van de Vlaamse Gemeenschap, 
de Provincie Antwerpen en de gemeente Willebroek, voor een paar 
maanden werden aanbesteed, ziet het er naar uit dat men binnen het 
jaar eindelijk tot realisatie zal kunnen overgaan.

Er zijn echter nog andere plannen waaraan wordt gewerkt. Zo werd bij 
landbouwers gepolst naar de belangstelling voor een eventueel drai- 
nageprojekt, waarvoor landbouwers zouden kunnen rekenen op 30% over
heidssubsidie. Een nieuw BTK-projekt werd aangevraagd om de nodige 
opmetingen te kunnen doen, de plannen op te maken en de uitvoering 
op te volgen.

Daarnaast wordt er verder uitgekeken naar de mogelijkheden die er 
zijn om windenergie toe te passen op het vlak van waterbeheersing 
en de opwekking van elektriciteit op landbouwbedrijven. Een eerste 
konkreet plan omvat het herstellen van de afwatering van de Honde- 
kotloop naar de Rupel toe, door het plaatsen van een windmolen aan 
Bovenzanden. Dit zou gebeuren in samenwerking met de dienst stro- 
mingsmechanika van de V.U.B., en de nodige subsidies werden aange
vraagd bij de dienst Rationeel Energieverbruik op het Ministerie 
van de Eerste Minister.
Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid bestudeerd om, wanneer de be
hoefte aan een pompgemaal aan de Diepe Sluis zou blijken, hiervoor 
eveneens een beroep te doen op windenergie. Deze machine zal echter 
slechts worden geplaatst nadat uit een studie zal gebleken zijn dat 
de kostprijs van deze investering verantwoord is.
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Tenslotte is het Polderbestuur ook vastbesloten in de nabije toe
komst de rattenbestrijding planmatig en hardnekking aan te pakken. 
De populatie van muskusratten moet dringend v/orden verminderd, 
zowel om hygiënische redenen als omwille van de aangerichte be
schadiging aan taluds, oevers en dijken.

Jammer dat de polder om financiële redenen voor het uitvoeren van 
al deze werkzaamheden hoofdzakelijk aangewezen is op werknemers te
werkgesteld in het Bijzonder Tijdeiijk Kader en in het Derde Ar
beidscircuit .

M E T I M M E X  p.v.l.a.
Landmetersm expkantoor

Opmetingen van gronden, cvegen, (waterlopen, dijken. 
Cjrensoepalingen * afpalingen eigedomsletuistingen.
Nivelleringen van terreinen en ualerlopen. Normalisaties, 
txpertises iv.m. verkopingen 'plaatsbeschrijvingen. 
Schattingen van onroerende eigendommen.
fj&diilsterstraat 16, m . gruqge JeliOSO/S/SlSS.

oso/st ton.
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BRANDVERZEKERING

Door Goossens Arsène 
Ontvanger-Griffier van de 
generale Vrije Polders 
Agent A.B.B.

ALS EIGENAAR VAN EEN GEBOUW

In een brandverzekering wordt verstaan onder "gebouw", alle construc
ties, al of niet van elkaar gescheiden, die zich bevinden op de lig
ging zoals aangegeven. In dit begrip zijn eveneens begrepen de af
sluitingen en de omheiningen en de goederen die volgens art. 525 van 
het Burgerlijk Wetboek blijvend aan het erf verbonden zijn, doch met 
uitsluiting van de goederen die als materiaal beschouwd worden.

Voorbeelden : - installatie van centrale verwarming, bad, sanitair,
ingemaakte kasten, amerikaanse keukens enz..

- de materialen die aanwezig zijn op de bouwplaats en 
bestemd zijn om in het gebouw verwerkt te worden.

- de meters en aansluitingen van water, gas, stroom 
en elektriciteit.

- de installaties van telefoon, radio- en televisiedis- 
tributie.

- de vaste installaties voor verwarming.

Indien huurders of gebruikers zelf vaste installaties of verfraaiingen 
hebben aangebracht, dient dit door deze huurders of gebruikers verze
kerd .

Om een gebouw te verzekeren in een brandpolis gebruikt men de volgende 
standaardnormen die betrekking hebben op buitenmuren, dakbedekking, ver
warming en gebruik :

1. Buitenmuren : de materialen waarin de buitenmuren opgetrokken zijn
moeten onbrandbaar zijn. Bovendien moet het dragend 
raamwerk (prefab) in de buitenmuren van elke construc
tie uit onbrandbare materialen bestaan.
Per constructie mogen wel gedeelten van buitenmuren uit
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brandbare materialen bestaan voor zover de 
samengestelde oppervlakte van die gedeelten 
20% van de totale oppervlakte van de buiten
muren niet overtreft.

2. Dakbedekking : de dakbedekking mag uit om het even welk materi
aal bestaan, behalve uit riet of stro.

3. Verwarming : elk verwarmingssysteem is toegelaten, op voor
waarde dat eventuele kokers uit onbrandbare 
materialen bestaan. Het feit dat brandstoffen, 
bestemd voor de verwarming van het gebouw, in, 
op of onder het gebouw aanwezig is, heeft geen 
belang, welke ook de hoeveelheid weze.

4. Gebruik : het gebouw mag dienen tot - woning
- kantoor
- uitoefening van een vrij 

beroep (apotheek uitgez.)
- particuliere garage.

Indien het gebouw niet aan deze normen beantwoordt moet de juiste 
beschrijving ervan aan de maatschappij meegedeeld worden die aan 
de hand hiervan de premie zal betalen.

Voor wat het vaststellen van de waarde van een gebouw betreft is 
het noodzakelijk dat men zich laat bij staan door een verzekerings- 
producent, die met kennis van zaken kan handelen en over betrouw
bare gegevens beschikt om te helpen bij het bepalen van de te ver
zekeren kapitalen, overeenkomstig de door de polis gestelde crite
ria of schattingsnormen. Teneinde de verzekerde kapitalen aangepast 
te houden aan de werkelijkheidd is het wel aan te raden een geïn
dexeerde polis te onderschrijven.
De Abex-index wordt om de zes maanden vastgesteld door de Associatie 
van Belgische Experts in opdracht van de Beroepsvereniging der Ver
zekeringsondernemingen en zorgt ervoor dat de in de polis vermelde 
bedragen steeds worden aangepast in functie van dit indexcijfer van 
de bouwkosten.

Wat kan nu verzekerd worden in een "Blokpolis Brand"?
In het algemeen dekt deze de stoffelijke schade aan de verzekerde 
goederen alsook de aansprakelijkheid van de verzekerde ingevolge 
schade aan of door die goederen.
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Het hoofdgevaar waartegen verzekerd wordt is natuurlijk brand. 
Aanverwante gevaren zijn o.a. - blikseminslag

- ontploffingen
- neerstorten van vliegtuigen
- elektriciteitsschade.

Andere mogelijke waarborgen zijn nog :
- Storm
- Waterschade
- Glasbreuk
- Burgerrechterlijke Aansprakelijk

heid en rechtbijstand gebouw.
- Bedrijfsschade 
-Diefstal

Bij een verzekerd schadegeval zijn bovendien nog volgende kosten, 
verliezen en aansprakelijkheden gedekt tot beloop van 100% van 
het verzekerde kapitaal :
De kosten voor : - het blussen en redden van de verzekerde goederen.

- de afbraak en opruiming
- het behoud en de opslag van de geredde goederen 

tijdens de normale periode van wederopbouw of 
wedersamenstelling .

- het herstel van de tuin
- de huisvesting gedurende ten hoogste 2 maanden 

indien het verzekerde gebouw onbewoonbaar is 
geworden.

- de schatting van de schade
- het verhaal tegenover derden (huurders-geburen)
- het verlies door de onbruikbaarheid van het ge

bouw .

DE A AN SP R A K E LIJK H E ID  ALS HUURDER VAN EEN GEBOUW.

Volgens art. 1732 van het Burgerlijk Wetboek rust op de huurder 
wettelijk de verplichting om het gehuurde gebouw in goede staat

tte houden en, bij het einde van het huurcontract, het gebouw aan 
de eigenaar-verhuurder in goede staat terug te geven.
In geval van beschadiging of vernieling, bv. door brand, is de 
huurder verplicht de eigenaar-verhuurder hiervoor schadeloos te 
stellen, zonder dat de eigenaar ook maar enige fout van de huurder

- 37 -



hoeft te bewijzen. De huurder i_s aansprakelijk, tenzij hij het 
tegendeel kan bewijzen. Volgens art. 1735 van het Burgerlijk 
Wetboek is de huurder eveneens aansprakelijk voor de schade ver
oorzaakt door zijn huisgenoten of alle personen die zich met toe
stemming van de huurder in het gebouw bevinden, en is de hoofd
huurder aansprakelijk voor de schade door zijn onderhuurders ver
oorzaakt .

Hoe kan een huurder nu bewijzen dat hij niet aansprakelijk is?
Indien hij het bewijs kan leveren dat de brand ontstaan is door :
- overmacht, d.w.z. dat hij de schade niet heeft kunnen beletten 

bv. bliksem, storm.
- toeval, d.w.z. dat de schade te wijten is aan een onvoorzien, 

onverwacht feit, waaraan de huurder niet de minste schuld of 
fout heeft, bv. daden van derden, schade bij diefstal, enz..

- een gebrek aan het gebouw, bv. een houten balk in de schouw
waardoor brand ontstaat. Deze bouwfeil moet wel de rechtstreekse
aanleiding van het schadegeval zijn en ermede in oorzakeiijk ver
band staan. De huurder moet onweerlegbaar bewijzen dat die bouw
feil de enige werkelijke oorzaak van het schadegeval is.
De huurder zelf mag geen schuld hebben aan het gebrek, b v . in
dien hij de houten balk zelf zou aangebracht hebben.

- brand in een naburig gebouw ontstaan, voor zover hij dit nabu
rig gebouw zelf niet gebruikt.

Indien er in een gebouw meerdere huurders aanwezig zijn, bv. in een
appartementsgebouw, dan zijn allen hoofdelijk aansprakelijk voor de 
brand, d.w.z. dat iedere huurder aansprakelijk kan gesteld worden 
voor de volledige schade.
Indien echter ook één of meerdere eigenaars het gebouw bewonen, 
kan de huurder slechts verantwoordelijk zijn voor de schade aan het 
deel van het gebouw dat hij persoonlijk in gebruik heeft, en dus 
niet voor het deel door de eigenaar of de andere huurders gebruikt.

Wanneer wordt de eigenaar geacht "aanwezig" te zijn?
- indien hij in het gebouw woont of verblijft.
- indien hij er een lokaal te zijner beschikking heeft.
- indien hij er vertegenwoordigd is door een conciërge.
- indien een leegstaand gedeelte hem toebehoort (appartement)
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In een appartementsgebouw zal het wel zelden voorkomen dat het 
volledige gebouw eigendom is van één eigenaar. Meestal behoort 
het gebouw toe aan verschillende personen, die elk één of meer 
appartementen in eigendom hebben.
Ook hier blijven voormelde regels betreffende de aansprakelijk
heid van toepassing, doch men zal er rekening mee houden dat :
- de appartementen die toebehoren aan verschillende eigenaars, 

gelijkgesteld worden met naburige woningen.
- de appartementen toebehorende aan dezelfde eigenaar als een 

geheel beschouwd worden, indien zij boven of naast elkaar ge
legen zij .

Vaststelling van de te verzekeren bedragen.

- Indien verzekerde eigenaar is van het gebouw dient het verze
kerd te worden volgens zijn nieuwwaarde.

- Indien verzekerde huurder of gebruiker is, volgens zijn 
werkelijke waarde.

Nieuwwaarde is de kostprijs, met inbegrip van de niet terugvor- 
derbare B.T.W, van gelijkaardige nieuwe goederen.

Werkelijke Waarde is de nieuwwaarde met aftrek van de waardever
mindering ingevolge sleet.

In principe is het zo dat verzekerde, en hij alleen, verantwoor
delijk is voor het bepalen van de verzekerde kapitalen. In de 
praktijk wordt hij hiervoor gewoonlijk bijgestaan door zijn ver- 
zekeringsproducent, die met kennis van zaken kan handelen en over 
betrouwbare gegevens beschikt bij het bepalen van de te verzekeren 
kapitalen, overeenkomstig de door de polis gestelde criteria of 
schattingsnormen. Het bepalen van het te verzekeren kapitaal op 
"inhoud" dient te geschieden op basis van volgende criteria :
a) Inboedel : volgens de nieuwwaarde; behalve stijlmeubelen, kunst-

of verzamelingsvoorwerpen, juwelen en in alle zeld
zame en kostbare voorwerpen, waarvan het kapitaal 
vastgesteld wordt volgens de verkoopwaarde.

b) Materieel : volgens de werkelijke waarde (= nieuwwaarde min sleet)
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c) Koopwaar : volgens de inkoopwaarde
d) Dieren, land- en tuinbouwprodukten : volgens de dagwaarde
e) Motorvoertuigen : - die tot inboedel behoren of geen materi

eel of koopwaar uitmaken : volgens de 
verkoopwaarde.

- die materieel uitmaken : volgens de 
werkelijk waarde

- die koopwaar uitmaken : volgens de 
inkoopwaarde.

m m mKB
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te bepalen en uiteindelijk een kostenbesparing
te realiseren.
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- wegenis- en rioleringsstudies, groenaanleg.
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ACTUALITEIT

d e c re e t  oP de bescherm ing van 

de landschappen

Het ontwerp van het dekreet op de bescherming van de landschap
pen wordt momenteel in opdracht van de heer Karei POMA, vice-
voorzitter van de Vlaamse Executieve en Gemeenschapsminister van 
Cultuur, uitgewerkt en zal eerstdaags voorgelegd worden aan de 
leden van de Vlaamse Raad.

In dit dekreet worden een aantal bepalingen opgenomen, die in 
hun uitvoering een grote impakt zullen hebben op het beleid van 
onze polder/wateringenbesturen.

Omdat onze besturen niet betrokken worden in de verschillende 
i asen van de procedures die moeten leiden tot de bescherming ven een 
iandschap en het beheer ervan nadien, heeft de V.V.P.W. de heer 
Gemeenschapsminister van Cultuur gevraagd enkele wijzigingen aan 
het ontwerp te willen overwegen. Op het vlak van de adviesproce
dure kregen we reeds voldoening.
Polders en Wateringen worden in de tekst van het dekreet vernoemd 
bij de besturen waaraan nu verplicht advies moet gevraagd worden. 
Voor het bekomen van een vertegenwoordiging in de beheersorganen 
en aangaande de subsidieregeling blijft de V.V.P.W. verder aan
dringen .

Ten aanzien van de bescherming van landschappen en de landschaps- 
zorg, rijzen vele vragen en ook soms wel misverstanden. Met dit 
artikel beogen wij daar enigszins aan te verhelpen en hopen u een 
duidelijker beeld te brengen in verband met deze problematiek

LANDSCHAPSZORG

Ongerepte gebieden, zoals bv. de tropische regenwouden in de Eve- 
naarsstreek, kent Vlaanderen niet. Bij ons is het landschap het 
resultaat van de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur.
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.Die menselijke activiteit leidt echter in de moderne tijd tot 
een steeds verdergaande versnippering van de open ruimte. Deze 
open ruimte vormt een belangrijk element in ons geestelijke en 
materieel welzijn. Om aan de behoefte aan open ruimte tegemoet 
te blijven komen, zijn maatregelen nodig om wat ons rest zoveel 
mogelijk te beschermen. Op dit vlak zijn zij die begaan zijn met 
de landschapszorg en de Polders/Wateringen in grote mate op elkaar 
aangewezen waar het gaat over de verdediging van hun gelijklopende 
belangen.

Onze besturen werden ingesteld voor het instandhouden van het 
landschap, door het te behoeden tegen opdringend water en door 
het voeren van een noodzakelijk en verantwoord waterpeil en hoe- 
veelheidsbeheer. Het instrument daartoe is de wetgeving op pol
ders en wateringen. Andere wetgevingen regelen eveneens de orde
ning van het landschap. We kennen zo de wetten op de Stedebouw en 
de Ruimtelijke Ordening, de wet op de Ruilverkavelingen, de wet op 
het Natuurbehoud en het Boswetboek.

Bij als deze wetten komt echter het Cultureel historisch aspekt 
weinig of niet aan bod. Om die reden werd er dan ook reeds vóór 
de tweede wereldoorlog een wettelijk instrument gecreeërd dat de 
bescherming van de landschappen moest regelen nl. de wet van 7 au
gustus 1931, nadien gewijzigd bij dekreet van 13 juli 1972. (Dit 
dekreet brengt enkele wijzigingen aan de wet van 1931 . Inhoude
lijk werd niet veel veranderd). Deze wet heeft tot doel een land
schap, omwille van zijn historische, esthetische waarde of weten
schappelijk belang voor de toekomst te bewaren en veilig te stellen. 
De wet geeft ook aan dat het om een nationaal belang moet gaan; 
het moet van een zodanig gewicht zijn dat het een louter plaatse
lijk belang overstijgt.

Sedert de regionalisering van onze instellingen (wet van 8 augustus 
1980) is de landschapszorg een gemeenschapsmaterie geworden waar
bij de Vlaamse Raad als wetgever en de Vlaamse Executieve als uit
voerende macht optreedt.
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irr.N s t u k j e  g e s c h i e d e n i s

De landschapszorg is niet nieuw. Reeds in 1911 werd er door het 
parlement een wet gestemd op het behoud van de schoonheid der land
schappen. Met deze wet wilde men de schendingen van het landschap, 
door de mijnbouw aangericht, zoveel mogelijk indijken en trachtte 
men de Kempen te vrijwaren van de verloederingen die het Borinage- 
landschap voordien had moeten ondergaan. We mogen bij dit alles 
ook niet vergeten dat het landschap sedert het midden van de vo
rige eeuw geweldige wijzigingen onderging door de toenemende in
dustrialisering van onze gewesten en door de uitbouw van de hier
voor nodige infrastructuurwerken zoals spoorwegen, kanalen, aan
leg van havens, afdammingen van rivieren enz...
Deze snelle veranderingen verklaren dan ook de groeiende bezorgd
heid voor het behoud van bepaalde waardevolle landschappen.

In 1912 resulteren dan de gezamenlijke inspanningen in het toe
voegen van een afdeling landschappen aan de in 1835 opgerichte 
Koninklijke Commissie voor Monumenten. Deze afdeling diende de 
bevoegde Minister te adviseren omtrent alle projecten die het 
voortbestaan van landschappen in het gedrang konden brengen of 
schade berokkenen. Hierbij werd toen reeds de waardebeoordeling 
van een landschap vanuit pittoresk, esthetisch en wetenschappelijk 
oogpunt bekeken.
Het zal echter nog vele jaren duren en na harde discussies, dat 
uiteindelijk de wet van 7 augustus 1931 tot stand komt die de be
scherming van de Monumenten en Landschappen nationaal moet regelen. 
Het idee dat het voortaan, door middel van deze wetgeving, zou mo
gelijk worden het beschikkingsrecht van de grondeigenaar te beper
ken, stuitte op hardnekkige tegenstand.

De wet van augustus 1931 is inmiddels dringend aan vernieuwing toe. 
Zij heeft het grote nadeel dat de bescherming van de landschappen 
aan een vrij zware procedure onderworpen is en de nazorg ervan 
door allerlei maatregelen bemoeilijkt wordt met het gevolg dat 
de evolutie die een landschap normaal tijdens het verloop van de 
jaren ondergaat wordt afgeremd waardoor de instandhouding ervan met 
vele problemen gepaard gaat.



Bij het ontwerp van het nieuwe dekreet wil men die verschillende 
handicaps wegnemen en op die manier terzake een dynamisch beleid 
mogelijk maken.

HET ONTWERP VAN HET NIEUWE DEKREET

Artikel 3 van Hoofdstuk I geeft enkele definities.
Het begrip "Landschap"; dit is een deel van de ruimte aan het aard
oppervlak van natuurlijke, half natuurlijke en antropogene aard dat 
in zijn uiterlijke verschijningsvorm een te onderscheiden geheel 
vormt.

~ §2 5 _Y2 2 Y s c h e r m i n g _ y a t b a a r _landschap
is een hierboven beschreven landschap dat wegens zijn weten
schappelijke, historische, esthetische of andere sociaal-kul- 
turele waarde van algemeen belang is en dat werd opgenomen in 
de krachtens dit dekreet vastgestelde ontwerpen.

- ? 5 _b25Efr?Y2^_ l?pr ïschap

is een hierboven bedoeld landschap dat bij besluit van de 
Vlaamse Executieve beschermd is.

- Gebruiker
hij die een zakelijk of persoonlijk recht kan doen gelden op 
en perceel behorende tot een voor bescherming vatbaar land
schap of tot een beschermd landschap, of hij die een zodanig 
landschap bezoekt.

het geheel van maatregelen, werken en handelingen die erop ge
richt zijn de wetenschappelijke, historische, esthetische of 
andere sociaal-kulturele waarden van het beschermde landschap 
te valoriseren, onverminderd de vergunningen te verlenen op 
grond van de wet van 29 maart 1 962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en de stedebouw.

Hoofdtuk II regelt de samenstelling en werking van de Nederlands
talige autonome sectie van de Koninklijke Commissie voor Monumenten 
en Landschappen.
Zij heeft tot taak de Gemeenschapsminister van een met redenen om
kleed advies te dienen inzake landschappen en landschapszorg. Z.ij 
kan die adviezen op eigen initiatief verstrekken. Zij betreffen 
de beleidsinzichten, studies, methodes en middelen om vooropgezette
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doelstellingen te bereiken en de coördinatie van de landschaps- 
zorg met alle andere vormen van beleid die ermee verband houden.

In Hoofdstuk III bepaalt de wetgever de samenstelling en werking 
van het Bestuur voor Monumenten en Landschapszorg. Het maakt 
deel uit van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leef
milieu van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het be
staat uit een hoofdbestuur en provinciale directies. Het verleent 
zijn medewerking aan de Koninklijke Commissie en neemt hiervan 
het secretariaat waai. Het heeft tot taak het beleid inzake de 
bescherming, de instandhouding, het onderhoud, het herstel en het 
beheer van de landschappen voor te bereiden, uit te voeren en 
toezicht uit te oefenen op de voor bescherming vatbare en bescherm
de landschappen.

Hoofdstuk IV De bescherming van landschappen
De procedure die in het nieuwe dekreet is uitgewerkt om tot de 
definiteve bescherming te komen onderscheidt zich van de huidige 
door het invoeren van een fase waarbij de Gemeenschapsminister 
het landschap voor bescherming vatbaar verklaart.
Een ontwerp tot bescherming van een landschap wordt bij de Ge
meenschapsminister ingediend. Het landschap wordt door hem tot 
bescherming vatbaar betekend. Tien dagen na de bekendmaking bij 
uittreksel ervan in het Belgisch Staatsblad worden alle beper
kingen en verplichtingen, die opgelegd zullen worden aan de eige
naars, gebruikers en zakelijk gerechtigden en die opgesomd zijn in 
het ontwerp, van kracht gedurende een termijn van twaalf maanden, 
eventueel verlengbaar met nogmaals zes maanden. Vanaf dit ogen
blik start ook de adviesprocedure en wordt het openbaar onderzoek 
georganiseerd. Hierna zal de Vlaamse Executieve de in het ontwerp 
vermelde onroerende goederen definitief beschermen.

ONTWERPEN VAN VOOR BESCHERMING VATBARE LANDSCHAPPEN

Artikel_6 : § 1. De Gemeenschapsminster stelt het ontwerp van voor
bescherming vatbaar landschap vast.
Het ontwerp vermeldt de redenen die tot de be
scherming aanleiding geven en somt de absolute 
en relatieve beperkingen en verplichtingen op die
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aan de eigenaar, gebruikers en zakelijk ge
rechtigden worden opgelegd. Bij elk ontwerp 
is een plan gevoegd waarop een nauwkeurige af~ 
lijning van het landschap is aangegeven.

§ 2. De Commissie en Openbare Besturen kunnen de Ge
meenschapsminister verzoeken een ontwerp van voor 
bescherming vatbaar landschap vast te stellen.

§ 3. De Gemeenschapsminister kan het ontwerp van voor 
bescherming vatbaar landschap geheel of gedeel
telijk intrekken.

Airtikol 7 ^ *1y ’ Het ontwerp van voor bescherming vatbaar land
schap wordt door het Bestuur voor Monumenten 
en Landschapszorg gelijktijdig :

1. Voor advies voorgelegd aan de betrokken provinciale commissie(s ), 
aan het provinciaal bestuur van de stedebouw en de ruimtelijke 
ordening, aan de bestendige deputatie van de betrokken provin
c i e ^ ) ,  aan de besturen van de betrokken polders en wateringen
en aan de Gemeenschapsministers die bevoegd zijn voor de ruil
verkaveling, de ruimtelijke ordening, het natuurbehoud en de 
bossen. Deze adviezen worden binnen de honderdtwintig dagen na 
ontvangst van het ontwerp medegedeeld, zoniet worden ze geacht 
gunstig te zijn;

2. voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente(n) 
wier gebied geheel of gedeeltelijk begrepen is in het land
schap ;

3. bij ter post aangetekende brief betekend aan de betrokken eige
naars, zoals deze met naam en adres gekend bij de direktie van 
de Registratie.
De Gemeente(n) worden gehouden een openbaar onderzoek te organi
seren waarbij de belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden, 
gedurende zestig dagen, suggesties, opmerkingen en bezwaren ken
baar te maken. De opmerkingen en bezwaren worden in een proces
verbaal opgenomen. Tijdens het openbaar onderzoek worden één of 
meer informatiezitdagen georganiseerd waarop door een vertegen
woordiger van het bestuur voor Monumenten en Landschapszorg en 
leden van de Gemeenteraad aan de belanghebbenden de nodige in
lichtingen worden verstrekt en waarop suggesties, opmerkingen
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en eventuele bezwaren kunnen besproken en ingediend worden. Dit 
openbaar onderzoek wordt aangekondigd in de pers en in minstens 
één blad van plaatselijk belang.

Artikel_8
Alle rechtsgevolgen bedoeld in artikel 14 zijn voorlopig van toe
passing op de in het ontwerp genoemde onroerende goederen uiterlijk 
de tiende dag na de bekendmaking bij uittreksel ervan in het 
Belgisch Staatsblad gedurende een termijn van twaalf maanden.

Bij een met redenen omkleed besluit kan de Gemeenschapsminister 
deze termijn eenmaal ten hoogste zes maanden verlengen.

D E F I N I T E V E  BESCHERMING VAN LANDSCHAPPEN

Na de Centrale Koninklijke Commissie te hebben gehoord besluit de 
Vlaamse Executieve de in het ontwerp vermelde onroerende goederen 
definitief te beschermen.
Het besluit treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan 
in het Staatsblad.
Het wordt bij ter post aangetekende brief betekend aan de betrokken 
eigenaars. Het besluit vermeldt de absolute en relatieve beperking
en en verplichtingen die aan de eigenaars, gebruikers en zakelijk 
gerechtigden worden opgelegd. Er is een plan bij gevoegd waarop de 
nauwkeurige aflijning van het beschermde gebied is aangegeven en 
een bijlage waarin de redenen worden vermeld die tot de bescherming 
aanleiding hebben gegeven.

In Hoofdstuk V wordt aan aan het bestuur voor Monumenten en Land- 
schapszorg het aanleggen van een register van be
schermde landschappen opgelegd.

Hoofdstuk VI handelt over de beschermde landschappen.

Door de bepalingen van artikel 14 worden de eigenaars van een on
roerend goed dat gelegen is in een beschermd landschap ertoe ge
houden door de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken het in 
goede staat te behouden en het niet te ontsieren.
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-Dit dekreet geeft de Vlaamse Executieve zeer uitgebreide bevoegd
heden om het eigendomsrecht te beperken ter bescherming van het 
landschap.
Ondermeer volgende werken kunnen verboden worden : aanplantingen, 
oprichten van gebouwen of constructies, grondwerken en reliëfwij- 
zigingen, mijnontginningen, opgravingen, veiling van bomen enz..
Nochtans mag de vrijheid van de landbouwer wat aanplantingen en 
landbouwteelten betreft, niet in het gedrang worden gebracht.
Het opleggen van de beperkingen gebeurt niet willekeurig en is 
afhankelijk van de aard van het betrokken landschap. Voor elk te 
beschermen landschap wordt nagegaan welke activiteiten een nade
lige invloed uitoefenen of ongewenst zijn. De verantwoording van 
de beperkingen worden in het beschermingsvoorstel opgenomen.

Voor de uitvoering van werken of handelingen die strijdig zijn 
met de absolute beperkingen en voorschriften die in het bescher
mingsbesluit zijn vermeld of die in strijd zouden zijn met arti
kel 15 van het dekreet bedoelde goedgekeurd beheersplan, is een 
machtiging nodig van de Vlaamse Executieve. Het besluit van mach
tiging of weigering moet binnen een termijn van 60 dagen genomen 
worden, dit alles onverminderd de vergunningen te verlenen door 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.

Voor de uitvoering van werken of handelingen die vallen onder de 
beperkingen en voorschriften is een goedkeuring door een gemach
tigde van de Gemeenschapsminister vereist(ambtenaar van het Bestuur 
voor Monumenten en Landschapszorg AROL). Binnen de 30 dagen neemt 
hij een beslissing en stelt daarbij de modaliteiten van uitvoering 
vast.

Verder zijn de diensten van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw en 
andere vergunning verlenende instanties ertoe gehouden bij een 
vergunninsaanvraag, betreffende de in het beschermde gebied gele
gen eigendommen, bij de gemachtigde ambtenaar, advies in te winnen. 
Zijn advies is bindend voor zover het negatief is of voorwaarden 
oplegt. Bij ontstentenis van een binnen de voorgeschreven termijn 
van dertig dagen overgezonden advies, wordt dit als gunstig be
schouwd .
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Werken die worden uitgevoerd zonder of in strijd met de vereiste 
machtiging of goedkeuring, of in strijd met het goedgekeurde beheers
plan worden stilgelegd door de Gemeenschapsminister, de provincie
gouverneur, de Burgemeester, de ambtenaren van de Gerechtelijke Politie, 
alsook door de daartoe door Gemeenschapsminister gemachtigde ambte
naar, op eigen inititiatief of op bevel. De beslissing tot stilleg
ging wordt binnen de tien dagen schriftelijk bevestigd door de Ge
meenschapsminister, zijn gemachtigde, door Provinciegouverneur 
of door de Burgemeester.

De genoemde personen en andere daartoe door de Gemeenschapsminister 
gemachtigde personen hebben toegang tot de beschermde onroerende goe
deren, om alle nodige opsporingen en vaststellingen te verrichten.
Die verrichtingen mogen niet de kenmerken van een huiszoeking dragen, 
tenzij er aanwijzingen bestaan voor een misdrijf en op voorwaarde 
dat de onderzoeksrechter daartoe een machtiging heeft uitgevaardigd.

Bij overdracht of aanwijzing van een onroerend goed of van een op een 
onroerend goed betrekking hebbend zakelijk recht dat gelegen is in 
een beschermd landschap, dient de instrumenterende ambtenaar vooraf 
een stedebouwkundig attest aan te vragen en in de overdrachtsakte te 
vermelden dat bedoeld onroerend goed beschermd of voorlopig beschermd 
is. De overdrachtsakte zal ook de beperkingen en verplichtingen ver
melden die van toepassing zijn op het onroerend goed.

HFT BEHEER VAN BESCHERMDE LANDSCHAPPEN

In hoofdstuk VII laat artikel 15 toe dat er'een beheersorgaan wordt 
opgericht. Het initiatief hiertoe kan uitgaan van de Gemeenschaps
minister of van zijn gemachtigde of door één of meer betrokken eige
naars. Zij zijn gehouden een beheersplan op te stellen en de uitvoe
ring ervan te organiseren. Het wordt, na het advies van de Koninklij
ke Commissie van Monumenten en Landschappen te hebben ingewonnen, 
door de Gemeenschapsminister goedgekeurd.
Het beheersplan bevat een studie van het gebied, rekening houdend 
met historische, esthetische en natuurwetenschappelijke elementen en 
met een beschrijving van de juridische en administratieve toestand.
De doelstellingen van het beheer worden omschreven. Op basis van deze 
gegevens wordt een activiteitsplan uitgewerkt, waarin bepaald wordt 
welke werken worden uitgevoerd, waar ze moeten uitgevoerd worden en
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■wanneer en hoe dit dient te gebeuren. Eventueel kan voorzien worden 
in een al of niet periodieke herzienning van het beheersplan op 
basis van de bereikte resultaten. Het beheersplan wordt verduide
lijkt aan de hand van de nodige kaarten en plans.
Het beheersorgaan brengt jaarlijks verslag uit over de uitvoering
van het beheersplan. De gemachtigde ambtenaar controleert de uit
voering ervan.
Onder bepaalde omstandigheden, bv. ingeval de werken voor bescher
ming, instandhouding, onderhoud of herstel zulks vereisen of wan
neer het beschermd landschap of eoa gedeelte ervan in gevaar komt, kan 
de Vlaamse Executieve tot onteigening beslissen.

Voor de instandhouding, het onderhoud , het herstel, de ontsluiting 
en het beheer van een beschermd landschap waarvoor een goedgekeurd 
beheersplan bestaat, alsmede voor onderzoek en voorlichting over 
dat landschap, kunnen subsidies worden toegekend aan openbare be
sturen, particulieren en verenigingen zonder winstoogmerk.

NAWOORD

Het dekreet zoals het hier in deze korte beschrijving is weergegeven 
is in zijn huidige vorm nog niet definitief. Het betreft een ont
werp dat binnen afzienbare tijd voor bespreking zal voorgelegd wor
den aan de leden van de Vlaamse Raad.
Deze Raad is samengesteld uit de rechtstreeks verkozen Vlaamse Sena
toren. Het wordt vervolgens nog voor advies overgemaakt aan de 
Raad van State. Het is dus onvermijdelijk dat het vóór de beteke
ning door de Vlaamse Executieve nog vele wijzigingen zal ondergaan. 
Bepaalde lezers van dit artikel zullen misschien tevergeefs in de 
tekst een oplossing gezocht hebben voor hun concrete vragen : Mag ik 
jagen in een beschermd landschap; kan ik bemesten en met welke pro- 
dukten; mag ik nog aanplantingen verrichten en afsluitingen plaatsen, 
mag ik houtkappingen doen, of beken en grachten ruimen op mijn eigen
dom?
Het antwoord op die vragen kan niet veralgemeend worden. Deze speci
fieke vragen krijgen hun antwoord in de bij het beschermingsbesluit 
opgesomde beperkingen en voorschriften.
BRONVERMELDING

Brochure "Vragen rond Landschapszorg" bijlage aan het tijdschrift 
"Monumenten en Landschappen" 3e jaargang nr 2 april 1984.
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fusie van de Polders van 

h am m e- m o e rz e k e -  c a s t e I

Fusie van de Polders van Hamme-Moerzeke-Castel

Door de overheid wordt de fusie voorbereid van de polders gelegen 
in een gebied begrepen tussen de Schelde en Durme, meer bepaald 
aan de monding van de Durme en opwaarts ervan langs de Schelde.
In het ontwerp wordt voorgesteld volgende polders samen te voegen
- Naillenbroek 1OHa
- Zuybroek,Zwaarveld, Meulenwijk 282Ha
- Grootbroek-Hoog-Leeg-Overdijk 887Ha
- De verenigde Polders van Castel 412Ha
- Durme Zuid-Oost 1OOOHa
Door het bij voegen van een gedeelte van de gemeente Hamme, dat nog 
niet in de omschrijving van een polder gelegen is, zal een nieuwe 
entiteit ontstaan met een oppervlakte van ongeveer 2.575Ha.
Door de polderbesturen die bij de fusie betrokken zijn werd een 
werkgroep opgericht met het doel tegenover het voorstel van de 
overheid een gezamenlijk standpunt in te nemen en om dit met de
gelijke bestudeerde argumenten te kunnen verdedigen.
Er werd door de werkgroep een persconferentie georganiseerd in het 
gemeentehuis van Hamme. In een degelijk uitgewerkt rapport werd 
aan de overheid een alternatief voorstel van fusie voorgesteld.
De V.V.P.W. kan niet anders dan zulke initiatieven van samen
werking tussen verschillende polderbesturen toejuichen.
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De po lderceetra le
het systeem voor uw polderbelasting

Principe : een volledig basisbestand waaruit automatisch volgende
gegevens kunnen worden opgemaakt.

- per eigenaar een volledig uittreksel van al zi.jn 
eigendommen gelegen in de Polder.

- een volledig samengevatte kadastrale legger.

- de belastingsrol, aanslagbiljetten + volledig 
systeem van geautomatiseerde betalingsopvolging.

- een overzicht per kadastrale gemeente met de 
legger en hun eigenaar zodat in samenwerking met 
het kadaster op eenvoudige wijze de mutaties kun
nen worden aangebracht.

- etiketten met de eigenaars, stemgerechtigden,
brieven, mailing aan eigenaars, enz.

- alle soorten van gegevens : vb. alle eigenaars
in een gemeente, enz.

- zeer eenvoudige wijze van bijhouden van mutaties.

gezien de uniformiteit en de eenvoudige wijze van werken, 
zijn steeds talrijke polders daarop aangesloten. 
Referentielijst op aanvraag.

zeer interessante prijzen !
speciale voorwaarden voor leden van de vereniging.

dit* Keure data systems - tel. 050/33.I2.35 
Oude Gentweg 108 
8000 llrugge

Referentie :

IV i jzcn : 

lull ( lit i ngen

Dhr. Van Reek 
Kon. Astridlaan 168 
2671 Hingene

tel. 03/889.08.43
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