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Frans Rik - Burgemeester-Voorzitter
De Swaene Jacques, Nuyts Veerle, Gabriels Sam - schepenen
Verbist Els - Voorzitter OCMW
Engels Raf, Hanswijk Monique, Deryck Ken, Dorikens Kim, Dieltjens Victor, Calluy
Rudi, Van Gansen Guido, Kwick Veerle, Jongenelen Herman, Vanalme An, Logiest
Danielle, Van Bouwel Nico, Claessens Ludo, Reyntjens Ludo, Kauwenberghs Jos,
Keimes Corneel, Meylaerts Thomas, Holemans Alfons - raadsleden
Joppen Luc - Gemeentesecretaris
Verhaert Liesbeth - Schepen
Van der Brempt Tom - Raadslid

Goedkeuring retributiereglement prepaid laadkaarten voor het opladen van een elektrische fiets.

Feiten en doelstellingen
De gemeenteraad keurde in zitting van 24 september 2012 de concessieovereenkomst goed met de firma
Blue Corner NV voor het plaatsen en beheren van laadpalen voor elektrische wagens en fietsen. Personen
met een elektrische wagen die gebruik willen maken van deze oplaadpaal, kunnen bij Blue Corner terecht
om een laadabonnement te bekomen.
Voor elektrische fietsen en in de toekomst eventueel elektrische bromfietsen wordt er gewerkt met
prepaid oplaadkaarten. Deze oplaadkaarten worden door het gemeentebestuur te koop aangeboden. Het is
noodzakelijk hiervoor een retributiereglement op te maken.
Financiële weerslag
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.
Toepasselijke regelgeving
Het gemeentedecreet.
Besluit
De raad keurt met eenparigheid van stemmen het retributiereglement prepaid laadkaarten voor het
opladen van een elektrische fiets goed. Het reglement luidt als volgt :

Artikel 1
Het gemeentebestuur biedt een prepaid laadkaart aan voor elektrische fietsen waarmee de gebruiker
terecht kan op alle fietslaadpalen van de firma Blue Corner.
Artikel 2
Met een prepaid laadkaart kan de gebruiker van elektrische fiets gedurende 6 maanden onbeperkt opladen
aan alle laadpalen van de firma Blue Corner.

Artikel 3
De verkoopprijs van een prepaid laadkaart voor een elektrische fiets bedraagt 29,00 euro per laadkaart.
Verkochte prepaid laadkaarten worden niet teruggenomen of terugbetaald.
Artikel 4
De prepaid laadkaart voor elektrische fietsen wordt te koop aangeboden op volgende locaties in de
gemeente :
- Administratief Centrum, receptie, Dorpsstraat 45
- Gemeentehuis, dienst burgerzaken/bevolking, Dorpsstraat 99
- OCMW – Stabroek, receptie, Kerkstraat 35
- Bibliotheek Stabroek, Smoutakker 30
- Bibliotheek filiaal Hoevenen, Witvenstraat 55
Artikel 5
De laadpalen van de firma Blue Corner zijn terug te vinden op volgende plaatsen in de gemeente :
- Picoloplein
- kasteel Ravenhof, Oud Broek 2
De locaties van de laadpalen van de firma Blue Corner buiten de gemeente vindt u terug op de website
www.bluecorner.be

Namens de gemeenteraad,
Voor eensluidend uittreksel,
Luc Joppen.
Gemeentesecretaris.

Rik Frans.
Burgemeester-voorzitter.

