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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2018 betreffende de 
goedkeuring van het reglement hakselen van snoeihout bij particulieren. 
 

 
REGLEMENT EN AANVRAAGFORMULIER HAKSELEN VAN SNOEIHOUT BIJ PARTICULIEREN 

 
 
Artikel 1 
Er wordt aan huis, bij inwoners van de gemeente, snoeihout verhakseld. 
Hierbij wordt onder snoeihout verstaan: vers snoeisel van bomen, struiken of sparren, met uitzondering van 
haagscheersel, wortelstronken, planten, balken en andere houten voorwerpen. 
 
Artikel 2 
Het verhakselen aan huis bij particulieren kan enkel onder de volgende voorwaarden: 

 de stapel te verhakselen snoeihout mag per beurt niet minder dan 2 en niet meer dan 5 kubieke meter 
bedragen 

 de aanvraag dient te gebeuren door een meerderjarige inwoner van de gemeente door middel van het 
gemeentelijk aanvraagformulier 

 het snoeihout dient, goed bereikbaar, gestapeld op privaat domein aan de rand van de zone voor de 
nutsleidingen 

 het klein snoeihout zal met koorden in bundels van hoogstens 30 cm dikte en maximum 1,5 meter lengte 
gebonden zijn. Deze bundels mogen geen afsluitingsdraad, krammen, nagels of andere metalen voorwerpen 
bevatten 

 de dikkere takken tot maximum 12 cm diameter, worden los met de stammen in dezelfde richting en 
maximum 3 m lengte op elkaar gestapeld 

 tijdens de hakselwerkzaamheden dient minstens één meerderjarige persoon aanwezig te zijn die de 
verantwoordelijkheid kan dragen van de uit te voeren werken. Indien geen meerderjarige geïdentificeerde 
persoon aanwezig is, zullen de hakselwerkzaamheden niet worden uitgevoerd 

 het hakselhout blijft ter plaatse op het privaat domein 

 private eigendommen worden niet betreden 

 de aanvrager is de burgerlijk aansprakelijke voor zijn eigen handelingen bij de werkzaamheden en de betaling 
van de retributie in functie van de door hem aangevraagde opdracht 

 de aanvrager betaalt voor de geleverde prestaties een retributie zoals voorzien in het desbetreffende 
retributiereglement 

 in deze retributie zitten begrepen: het gebruik van de hakselmachine, de tractor en de prestaties van de 
gemeentewerkmannen 

 
Artikel 3 
Er kan een aanvraag voor verhakselen van snoeihout aan huis ingediend worden voor volgende perioden: 

 laatste week november 

 laatste week maart 
 
waarbij de aanvraagprocedure als volgt verloopt: 

 De aanvraag dient te gebeuren d.m.v. het gemeentelijk aanvraagformulier, ten laatste één week voor de 
gewenste periode. 

 Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt door de ploegbaas een plaatsbezoek uitgevoerd. Tijdens dit 
bezoek wordt dag en uur vastgelegd voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 

 De ploegbaas maakt een volledig overzicht op van alle adressen waar hakselwerkzaamheden dienen te 
worden uitgevoerd met vermelding van de dag en uur van uitvoering en de te verhakselen hoeveelheid per 
adres.  
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 Deze volledige lijst wordt na de uitvoering van alle werken overgemaakt aan de financiële dienst voor opmaak 
van de facturen. 

 Een kopie van de lijst en de facturen wordt bijgehouden op de milieudienst 
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AANVRAAG VOOR HET AAN HUIS VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT 
 
Ondergetekende (naam en voornaam):   
Straat en nummer: 
Postcode:  Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Geboortedatum:   
 
vraagt het Gemeentebestuur van Maarkedal snoeihout te komen verhakselen. 
 
Het te verhakselen snoeihout zal opgestapeld zijn ter hoogte van de woning : 
 
…………………………………………………………………………………..(straat en huisnummer). 
 
Indien geen huisnummer kan opgegeven worden binnen een afstand van 100 meter van de stapel snoeihout, gelieve 
hierna de straat en het kadastraal nummer op te geven van het perceel waar het snoeihout gestapeld zal zijn : 
 
Straat: …………………………………………………………………… 
Kadastraal perceelnr. : ……….. afd., sectie ………, nr. …………………………………… 
 
 
Bij de hakselwerkzaamheden zal één van de hierna genoemde meerderjarige personen aanwezig zijn die de 
verantwoordelijkheid van de uit te voeren werken kan dragen (één of meerdere namen invullen) : 
 
Naam:……………………………………………………………Geboortedatum:……………………………                             
 
Naam:……………………………………………………………Geboortedatum:……………………………                             
 
 
Ondergetekende heeft kennis genomen van het reglement terzake, zoals hierboven weergegeven, en zal op het eerste 
verzoek van de gemeenteontvanger de verschuldigde retributie betalen. 
 
De te verhakselen hoeveelheid bedraagt bij benadering twee/drie/vier/vijf (*) kubieke meter. 
(*) schrappen wat niet past 
 
 
Te Maarkedal, op ………………………………….  
 
 
 
 
 
 Handtekening van de aanvrager  
 


