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 "Vanuit de oppositie streven wij naar beter bestuur".  

 

 

 

       

Aanpassingen Leegstandsregister 

De gemeente stelde in 2010 een leegstandsregister op.   De heffing ligt op 1250.00 €/ jaar 

ongeacht het aantal jaren leegstand en dit na het eerste jaar leegstand.  In het register zijn nu 48 

huizen opgenomen. 

Deze tax werd opgestart om leegstand tegen te gaan en niet als een soort belasting.   Maar nu 

zitten er in het register huizen die sinds 2011 leeg staan.   De tax zorgt er dus niet voor dat deze 

huizen op de markt komen, de eigenaars van deze panden blijven jaarlijks deze tax betalen.  

Vandaar dat nu geopteerd wordt om de reglementen van de 6 gemeentes die bij Dijle & Velp 

aangelosten zijn, beter op elkaar af te stellen. 

Leegstand zal vanaf nu, na het eerste jaar leegstand, voor het eerste en tweede jaar belast worden 

aan 1250.00 €/jaar, na het 3
de

 jaar 2500.00 €/jaar en vanaf het 4
de

 jaar 5000.00 €/jaar. 

Deze regelgeving heeft in andere gemeentes een beter effect op de leegstand.  

Een woning in aanbouw die niet direct afgewerkt wordt, zal na 7 jaar opgenomen worden in het 

register. 

 

Bibliotheek leent vanaf u E-readers en E-boeken uit. 

Er worden 5 E-readers en 50 tittels aangekocht.  De E-readers worden uitgeleend na controle in de 

Bib.  Bij beschadeging of defect dient men de aankoopwaarde te vergoeden.   

Je kan een E-book ook op je eigen E-reader lenen. 

De E-books zijn beveiligd en het E-boek moet er na de uitleentijd door de bibliothecaris afgehaald 

worden. 

 

Vragenkwartiertje 

Het kerkhof van Leefdaal ligt er erg onverzorgd bij.  Ludo Crooneberghs van onze fractie vraagt aan 

het college hoe de gemeente dit gaat aanpakken. 

Er is, volgens Joery Verhoeven, de laatste 2 weken van oktober gewerkt door het gemeenteperso-

neel om alles op te knappen maar de wegen tussen de graven zullen pas later worden ingezaaid. 

Dit is niet tijdig ingezaaid, de weggetjes liggen er nu miserabel bij.   Joery zal dit verder opvolgen. 

Ook Marc Morris mengde zich in de discutie want, volgens hem, is wat kon gebeuren wel 

uitgevoerd in de 2 weken voor Allerheiligen.   En alles kan, volgens hem, ook gekoppeld worden 

aan het verbod op pesticiden.  Maar dit verbod zou, volgens onze fractie, geen invloed mogen 

hebben op de toestand van het kerkhof nu.  Dit verbod is reeds verschillende jaren van kracht.   

Zie ook onze facebook pagina “N-VA Bertem” voor een compilatie van foto’s over dit onderwerp.  

 


