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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

Zitting van: 26 mei 2015 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  

Voorzitter : Stephan Titeca 

Burgemeester:                  Claude Van Marcke 

Schepenen:  Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout,                 

Johan Delrue, Mia Tack-Defoirdt  

Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk 

Tack, Anne Marie  Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy 

Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Jolanta Steverlynck-

Kokoszko,  Twighi Detavernier, Kim Delbeke 

Waarnemend secretaris: Sonja Nuyttens 

Verontschuldigd: Nicolas Duquesnoy   

  

 
Punt 8. Toerisme 
Goedkeuring aanpassing algemeen retributiereglement  van 3 juni 2008 voor wat betreft de 

tarieven van de wandel- en fietsbrochures die aan het publiek ter beschikking worden gesteld 

n.a.v. de start van het nieuw toeristisch seizoen. 

 

De gemeenteraad, 

Gelet op het algemeen gemeentelijk retributiereglement d.d. 3 juni 2008 en latere aanpassingen, met 

daarin opgenomen de tarieven voor de toeristische brochures;   

Overwegende dat het huidige assortiment wandel- en fietsroutes niet meer  overeenstemt met het 

assortiment waarvoor destijds prijzen werden vastgesteld omdat sommige routes inmiddels verouderd  

zijn en niet meer herdrukt worden;  

Overwegende dat naar aanleiding van de start van het nieuwe toeristisch seizoen een update zich 

opdringt; 

Overwegende dat het voor het eigen gemeentelijk assortiment, naar analogie met de prijsbepaling 

voor  de brochures van Westtoer niet langer aangewezen is om hierop een indexering toe te passen; 

Na bespreking 

BESLUIT: eenparig 

Art.1: het algemeen gemeentelijk retributiereglement d.d. 3 juni 2008 wordt aangepast als volgt: 

rubriek 6. Cultuur – Toeristische brochures  

De bestaande tarieven voor toeristische brochures worden opgeheven en volgende tarieven voor   

toeristiche brochures worden met onmiddellijke ingang van toepassing: 

 Stijn Streuvels wandelpad : € 1,5 

  Leie- Schelde fietsroute: € 2,00 

  Boerenlandschapsroute: gratis 

  Gapersroute: € 1,00 

  Waterhoekroute: € 2,00 

  Kleine Kluiswandeling: € 1,5 

  Fietsnetwerkkaart Leiestreek West: € 6,00 

  Fietsnetwerkkaart Leiestreek Oost: € 6,00 

  Fietsnetwerkkaart Vlaamse Ardennen: € 6,00 

  Literaire Lus: gratis 

  Mountainbikeroute ( burensportdienst): € 2,00 

 Wandelnetwerkkaart Land van Streuvels: € 6,00 
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 Wandelnetwerkkaart Land van Mortagne: € 6,00 

 Wandelnetwerkkaart getuigenheuvels Vlaamse Ardennen : € 6,00 

 brochure met het verhaal van de Lancaster JB455 : € 5,00 

Er wordt geen indexering op deze tarieven toegepast. 

 

Art.2: Deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website. 

Art.3: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in 

het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 

algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten. 

 

Gedaan in zitting als ten hoofde 

 

 

Sonja Nuyttens   Stephan Titeca 

Waarnemend Secretaris   Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift 

Anzegem,  2 juni 2015 

 

Sonja Nuyttens   Claude Van Marcke 

Waarnemend Secretaris   Burgemeester 

 


