
Huishoudelijk reglement van de  
Polder van Maldegem 

Titel I - Inrichting en doel 
Artikel 1 - Alle erven gelegen binnen de grenzen van het bij dit reglement gevoegd plan vormen een 
Polder onder de benaming Polder van Maldegem.  

Artikel 2 - De polder heeft tot doel:  

1. De eigendommen gelegen binnen de grenzen van zijn territoriaal gebied te vrijwaren tegen 
overstroming en het overtollige grond- en oppervlaktewater ervan af te leiden.  

2. Waterlopen, dijken, stuwdammen, sluizen, wegen en kunstwerken en in het algemeen alle 
werken die belang opleveren voor de poldergemeenschap aan te leggen en te onderhouden.  

3. Alle zodanige beslissingen te nemen die de algemene vergadering in het belang van de 
polder nodig zal achten.  

Artikel 3 - De polder heeft zijn zetel in de gemeente Maldegem.  

Titel II - Het beheer van de polder 

Hoofdstuk 1 - De algemene vergadering  
Artikel 4 - De legger der erven in de polder gelegen wordt jaarlijks op 31 januari herzien.  
Met het oog op de herziening zal de legger van 1 januari tot 15 januari ter inzage liggen op het 
kantoor van de ontvanger-griffier tijdens diens gewone bureau uren ofwel op de plaats door de 
laatstgenoemde bij aanplakking aan het gemeentehuis van Maldegem bekendgemaakt voor zover 
deze plaats zich bevindt in de gemeente waar de ontvanger-griffier zijn kantoor houdt.  

Artikel 5 - Zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering, iedere ingelande die in het gebied van de 
polder grond bezit ter grootte van 3 hectaren of meer.  

Artikel 6 - Ingelanden die afzonderlijk geen stemrecht hebben kunnen hun eigendommen zonder 
fractionering tot het in artikel 5 bepaalde minimum groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde 
voor de algemene vergadering aan te stellen.  
Zij die van dat recht wensen gebruik te maken dienen hun overeenkomst schriftelijk op te stellen en 
deze bij ter post aangetekende zending voor 1 oktober aan de Dijkgraaf te laten geworden.  
De aangeduide stemgerechtigde kan zich slechts door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen 
wanneer dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald.  
Deze groeperingen worden behoudens tegenstrijdige beding in de overeenkomst geacht een 
onbepaalde duur te hebben.  
Aldus zullen zij jaarlijks bij het herzien van de lijst der stemgerechtigden op de lijst gehandhaafd 
worden tenzij op dat ogenblik zou worden vastgesteld:  

a) dat de vereiste gezamenlijke oppervlakte van minimum 3 hectare volle eigendom niet meer 
wordt bereikt  

b) of dat een of meer der gegroepeerden afzonderlijk stemrecht zo verkregen hebben daarin 
begrepen de verkrijging van stemrecht zoals bepaald in artikel 31 tweede alinea van de wet 
van 3 juni 1957  

c) of dat een of meer gegroepeerde ingelanden is overleden. Voor de handhaving der 
groepering met de erfgenamen die aan de wettelijke voorwaarden tot groepering zouden 
voldoen is ten aanzien van de polder een nieuwe overeenkomst noodzakelijk  



d) of dat een of meer der gegroepeerden bij aangetekend schrijven aan de Dijkgraaf zijn of hun 
beslissing hebben te kennen gegeven een einde aan de groepering te stellen, hetgeen 
tegenover de polder enkel geldig uitwerking zal hebben indien de overeenkomst van 
onbepaalde duur is en bedoeld aangetekend schrijven voor 31 augustus aan de Dijkgraaf 
wordt verzonden.  

e) of dat de in de overeenkomst bepaalde duur verstreken is.  
f) of dat aan de overeenkomst met bepaalde duur vroegtijdig een einde is gesteld hetzij bij 

minnelijke overeenkomst van al de gegroepeerden, hetzij bij verbreking in rechte door een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing, welke vroegtijdig einde tegenover de polder enkel 
geldig uitwerking zal hebben met kennisgeving ervan per aangetekend schrijven aan de 
dijkgraaf voor 31 augustus vergezeld van terzake bewijskrachtige stukken.  

Artikel 7 - De lijst van de stemgerechtigden, herzien door het bestuur van de polder voor 1 oktober, 
wordt op 31 december van elk jaar definitief afgesloten met inachtneming van de beslissingen van de 
Bestendige Deputatie, nadat zij gedurende één maand te rekenen vanaf 1 oktober ter inzage van de 
belanghebbenden zal hebben gelegen op het kantoor van de ontvanger-griffier tijdens diens gewone 
bureau-uren ofwel op de plaats door laatstgenoemde bij aanplakking aan het gemeentehuis van 
Maldegem bekend te maken voor zover deze plaats zich bevindt in Maldegem of in de gemeente 
waar de ontvanger-griffier zijn kantoor houdt.  
Zij die op de aldus vastgestelde lijst niet voorkomen hebben geen recht van stemmen in de loop van 
het volgend jaar. Zij die er wel op voorkomen, hebben recht van stemmen in de loop van het volgend 
jaar ook al voldoen zij in dat jaar niet meer aan de vereisten om stemgerechtigd ingelande te zijn.  

Artikel 8 - De eigenaars van onverdeelde goederen of de eigenaar(s) samen met de houder(s) van 
een recht van vruchtgebruik, herstart, opstal, gebruik of bewoning zullen met het bezit van de in 
artikel 5 vereisten grondoppervlakte stemrecht bezitten en het kunnen uitoefenen in de 
voorwaarden bepaald bij artikel 16 der wet van 3 juni 1957.  
De overeenkomst waarbij de gemeenschappelijke mandataris wordt aangesteld of, bij gebrek aan 
overeenstemming, de aanstelling door de vrederechter, dient bij ter post aangetekende zending voor 
1 oktober aan de Dijkgraaf gezonden te worden.  
De in de overeenkomst aangeduide stemgerechtigde kan zich slechts door een volmachtdrager laten 
vertegenwoordigen, wanneer dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald.  

Artikel 9 - De volgens artikel 16, alinea 1 van de wet van 3 juni 1957 door een rechtspersoon 
aangestelde gemachtigde moet om zijn stemrecht te kunnen uitoefenen het schriftelijk bewijs van 
zijn aanstelling door het orgaan dat volgens de wet of de statuten daartoe bevoegd is, voorleggen.  
De voorafgaande neerlegging van dit schriftelijk bewijs bij de ontvanger-griffier minstens 48 uur voor 
de zitting van de algemene vergadering is vereist, tenzij de vergadering bij toepassing van artikel 12, 
laatste alinea, bij hoogdringendheid bijeengeroepen wordt. 

Artikel 10 - Stemgerechtigden kunnen zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde 
naar hun keuze, die al dan niet ingelande is, laten vertegenwoordigen.  
Een gevolmachtigde kan slechts drager zijn van één enkele volmacht.  
Zullen enkel tot de algemene vergadering worden toegelaten de gevolmachtigden die drager zijn van 
een bijzonder en gedagtekende volmacht waarop de handteken van de stemgerechtigde zal 
voorafgegaan zijn door de eigenhandig door deze laatste geschreven vermelding: "goed voor 
volmacht aan _____________(naam en voornaam van de gevolmachtigde voluit te schrijven) voor de 
vergadering van _____________(datum der vergadering)".  
Een voorafgaande neerlegging bij de ontvanger-griffier van de volmachten onder gesloten omslag 
minstens 48 uur vóór de zitting der algemene vergadering is vereist tenzij de vergadering bij 
toepassing van artikel 12, laatste alinea, bij hoogdringendheid bijeengeroepen wordt.  

Artikel 11 - ieder jaar in de loop van de maand maart wordt een algemene vergadering gehouden. 
Buitengewone algemene vergaderingen worden volgens de noodwendigheden, gehouden op de 



beslissing van het bestuur of op verzoek van tenminste één derde der leden.  
Wanneer de samenroeping van de algemene vergadering gevraagd werd door de leden, dient deze 
plaats te grijpen binnen de maand na de datum van het verzoek.  
De bijeenkomsten van de algemene vergadering grijpen plaats te Maldegem in een lokaal door het 
bestuur in de oproepingsbrieven aan te duiden.  

Artikel 12 - De oproepingen voor de algemene vergaderingen, zo gewone als buitengewone, 
geschieden bij als gewoon drukwerk per post verzonden brieven, die moeten verzonden worden 
minstens 15 dagen voor de zitting.  
Zij zullen benevens de agenda, ook dag, uur, en plaats der vergadering vermelden.  
De oproepen worden, behoudens tegenbewijs, geacht verzonden te zijn op de datum die zij dragen.  
De oproepingen te richten aan de leden van de algemene vergadering die niet wonen in één van de 
gemeenten waarover het poldergebied zich uitstrekt, kunnen, overeenkomstig artikel 19 van de wet 
van 3 juni 1957, geadresseerd worden aan de gekozen woonplaats of bij gebreke daaraan aan het 
gemeentebestuur van de plaats waar de polder zijn zetels heeft.  
De oproepingsbrief voor de gewone algemene vergadering zullen een samenvatting moeten geven 
van de rekening van het verlopen jaar en het ontwerp der begroting voor het lopende dienstjaar.  
Wanneer de hoogdringendheid is bewezen, kan er voor buitengewone algemene vergaderingen 
afgeweken worden van de verplichting om 15 dagen op voorhand de oproepingsbrieven te zenden.  
In dit geval moet de oproepingsbrief uitdrukkelijk de hoogdringendheid inroepen.  

Artikel 13 - De zitting vangt aan met de naamafroeping van al de stemgerechtigde leden.  
Het proces-verbaal geeft de namen op van de aanwezigen en de hoedanigheid volgens dewelke zij 
hun stemrecht uitoefenen en vermeldt de behandelde kwesties en genomen beslissingen.  
Het proces-verbaal der zitting wordt in een register ingeschreven en door de Dijkgraaf en de 
ontvangergriffier ondertekend : lezing ervan wordt gegeven op de eerstvolgende gewone algemene 
vergadering.  

Artikel 13bis - Het bestuur is belast met het opmaken van de agenda der algemene vergadering.  
Wanneer 10 stemgerechtigde leden der algemene vergadering of voor het geval de polder minder 
dan 30 leden telt minstens één derde der stemgerechtigde leden de behandeling van een punt 
vragen, moet het bestuur dit punt op de agenda plaatsen voor zoveel de vraag minstens 30 dagen 
voor de eerstkomende algemene vergadering bij aangetekende zending aan de Dijkgraaf werd 
gestuurd.  
Wanneer het gaat over zaken die klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering 
behoren kan het bestuur weigeren de aangevraagde punten op de agenda te brengen.  
Deze weigering moet gemotiveerd zijn en een afschrift ervan moet aan de aanvragers gestuurd 
worden.  

Artikel 14 - Geen geldige beslissing kan worden genomen over punten buiten de agenda tenzij in 
geval van hoogdringendheid en indien niet minstens één derde der stemgerechtigden aanwezig of 
vertegenwoordigd is en twee derden daar aanwezige en vertegenwoordigden de met de behandeling 
van het punt instemmen.  
De hoogdringendheid moet gemotiveerd worden.  

Artikel 15 - Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid 
der uitgebrachte stemmen.  
Geheime stemmingen hebben plaats voor de verkiezing van bestuursleden, voor elke benoeming en 
tuchtmaatregelen en telkens wanneer over personen dient te worden gestemd, alsmede op verzoek 
van minstens één vierde daar aanwezige stemgerechtigden.  

Artikel 16 - De vergaderingen zijn niet openbaar.  

 



Hoofdstuk 2 - Het bestuur  
Artikel 17 - Het bestuur van de polder is samengesteld uit een Dijkgraaf, een adjunct-dijkgraaf en 11 
gezworenen.  
Dit zal in totaal verminderd worden tot 9.  

Artikel 18 - Voor de verkiezing van het bestuur worden drie achtereenvolgende geheime stemmingen 
gehouden.  
Door de eerste stemming worden alle bestuursleden samen aangewezen ; door de tweede en de 
derde stemming worden onder de aldus verkozen bestuursleden achtereenvolgens de Dijkgraaf en 
de adjunct-dijkgraaf aangewezen.  

Artikel 19 - Bij vacature van een of meer bestuursambten heeft elke ingelande, al of niet 
stemgerechtigd, en die aan de wettelijke voorwaarden voldoet, het recht zijn kandidatuur te stellen 
die echter slechts ontvankelijk zal zijn indien zij schriftelijk aan de ontvanger-griffier wordt gericht, 
per aangetekende zending ter post af te geven, minstens 5 dagen voor de zitting der algemene 
vergadering die tot de verkiezing zal overgaan.  
Aangezien de algemene vergadering onder de bestuursleden de Dijkgraaf en de adjunct-dijkgraaf 
aanwijst, worden voor deze beide ambten geen kandidatuurstellingen vereist noch toegelaten.  

Artikel 20 -  
1. De stemgerechtigden worden geleid door een bureau, voorgezeten door de voorzitter der 
vergadering en waarvan verder deel uitmaken twee afgevaardigden ter zitting aan te wijzen door de 
algemene vergadering onder de aanwezigen. De ontvanger-griffier maakt als secretaris deel uit van 
dit bureau. De afgevaardigden aan te wijzen door de algemene vergadering moeten genomen 
worden buiten de bestuursleden en de kandidaten voor de bestuurspost.  
2. Na het einde van iedere stemronde neemt het bureau de stemmen op. De uitslag wordt door de 
voorzitter van het bureau bekend gemaakt en door de ontvanger-griffier geakteerd in het proces-
verbaal der zitting.  
3. Al de stukken betreffende de verkiezing, waaronder de schriftelijke kandidatuurstellingen, de 
stembrieven, alsmede de volmachten gegeven door degene die hun stem door een volmachtdrager 
hebben uitgebracht, worden door de ontvanger-griffier bewaard gedurende termijn van minstens 1 
jaar, die in geval van verhaal tegen de geldigheid der kiesverrichtingen wordt verlengd tot 8 dagen na 
de eindbeslissing.  

Artikel 21 - Voor de te begeven plaatsen zullen verkozen zijn, zij die het grootst aantal stemmen 
behalen met dien verstande dat de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereist is.  

Artikel 22 - Indien na twee stemronden geen volstrekte meerderheid behaald wordt voor een of 
meerdere te begeven plaatsen, zal er een herstemming gehouden worden.  
Hiertoe zal door de voorzitter een lijst opgemaakt worden met tweemaal zoveel namen als er 
benoemingen moeten geschieden.  
Op deze lijst zullen voorkomende kandidaten die de meeste stemmen behaalden bij de vorige 
stemronde.  
Wanneer twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben in de vorige 
stemronde, zal in de eerste orde de voorrang gegeven worden aan het uittredend bestuurslid en in 
tweede orde aan de oudste kandidaat.  

Artikel 23 - Het mandaat van bestuurslid duurt 6 jaar.  
Om de 3 jaar wordt het bestuur gedeeltelijk hernieuwd, met dien verstande dat beurtelings en in 
deze volgorde 7 en 6 bestuursposten vacant komen.  
De orde van uittreden wordt de eerste maal bepaald bij uitloting onmiddellijk na de verkiezing.  
De vervallen mandaten kunnen hernieuwd worden telkens voor een termijn van 6 jaar.  

Artikel 24 - Het bestuurslid, dat ter voortzetting van een voortijdig opengevallen mandaat wordt 
verkozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats het is benoemd moest aftreden.  



Artikel 25 - Een mandaat van bestuurslid vervalt wanneer het niet meer aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet.  

Artikel 26 - Bij gelijktijdige verkiezing van kandidatenbestuursleden, die onderling bloed- of 
aanverwant zijn in een der door artikel 29 der wet van 3 juni 1957 verboden graden , zal diegene die 
het meeste stemmen behaald heeft, en bij gelijkheid van stemmen, de oudste in jaren verkozen 
worden verklaard, behoudens afwijking te verlenen door de Gouverneur zoals bepaald bij het derde 
lid van gezegd artikel en uitgezonderd wanneer de oudste vóór tot de verkozenverklaring wordt 
overgegaan, verklaart zijn mandaat niet te aanvaarden.  

Artikel 27 - De schriftelijke uitnodigingen tot de bestuursvergaderingen geschieden minstens 5 volle 
dagen vooraf; in geval van hoogdringendheid kan een mondelinge uitnodiging volstaan.  

Artikel 28 - Van de bijeenkomsten van het bestuur wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat 
ingeschreven wordt in een daartoe bestemd register en door de voorzitter en de ontvanger-griffier 
ondertekend.  

Artikel 29 - De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking 
van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.  

Artikel 30 - Het mandaat van bestuurslid kan vergoed worden. De bezoldiging of de zitpenningen 
worden vastgesteld door de algemene vergadering.  

Artikel 31 - De Dijkgraaf ontvangt en neemt kennis van alle stukken die de polder werking 
aanbelangen en deelt ze mede aan het bestuur in zijn eerstkomende vergadering.  

Hoofdstuk 3 - De ontvanger-griffier  
Artikel 32 - De ontvanger-griffier wordt door de algemene vergadering vast benoemd bij geheime 
stemming en volstrekte meerderheid van stemmen.  
De stemming geschiedt volgens de regelen bepaald in artikels 20, 21 en 22.  
De algemene vergadering kan de voorwaarden vaststellen waaraan de kandidaten moeten voldoen.  
Wanneer een ontvanger-griffier moet benoemd worden, dient een oproep tot de kandidaten te 
geschieden, bekend te maken minstens door publicatie in 2 plaatselijke dag- of weekbladen.  

Artikel 33 - De algemene vergadering stelt de wedde van de ontvanger-griffier vast onder 
voorbehoud van goedkeuring door de bestendige deputatie van de provinciale Raad van Oost-
Vlaanderen.  
Met het oog op de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende de maatschappelijke 
zekerheid bepaalt het bestuur van de polder de omvang en de spreiding van de dienstprestaties van 
de ontvangergriffier, alsmede de data waarop de vastgestelde wedde desgevallend bij gedeelten 
betaalbaar is.  

Artikel 34 - Buiten zijn wettelijk omschreven bevoegdheden is de ontvanger-griffier belast met de 
uitvoering van alle administratieve werkzaamheden die de dijkgraaf, het bestuur en de algemene 
vergadering, ieder in de sfeer van zijn bevoegdheid, hem opleggen.  
Hij zal ondermeer instaan voor de materiële uitvoering bij het opmaken en bijhouden van de 
kadastrale legger en de lijst der stemgerechtigden, evenals bij het opmaken van begroting, rekening 
en belastingskohier.  
De algemene vergadering kan zijn werkzaamheden nader omschrijven onder de vorm van 
permanente instructies en deze ten alle tijde aanvullen.  

Artikel 35 - Binnen de 15 dagen na zijn eedaflegging is de ontvanger-griffier verplicht de plaats waar 
hij bij toepassing van de regelen gesteld door artikel 54 van de wet van 3 juni 1957 zijn kantoor zal 
houden, ter kennis te brengen van alle ingelanden.  
Elke wijziging van de plaats van zijn kantoor zal eveneens binnen de 15 dagen aan de ingelanden 
medegedeeld worden.  



Artikel 36 - De ontvanger-griffier is verplicht zich op vaste, vooraf bekend te maken uren en dagen, 
eenmaal per maand op zijn kantoor ter beschikking van de ingelanden te houden.  
Een exemplaar van de wet van 3 juni 1957 op de polders en van de belangrijkste uitvoeringsbesluiten 
ligt ter inzage van de ingelanden in het kantoor van de ontvanger-griffier.  
Deze teksten kunnen geraadpleegd worden door de ingelanden op de dagen en uren vastgesteld in 
uitvoering van dit artikel. Hoofdstuk IV - Wachters, sluiswachters en andere personeelsleden.  

Artikel 37 - De wachters, de sluiswachters en andere personeelsleden worden door het bestuur 
benoemd.  
Het bestuur bepaalt hun wedde en waakt op de goede uitvoering van hun taak.  

Titel III - De belastingen ten behoeve van de polder 

Hoofdstuk 1 - Het vestigen der belasting  
Artikel 38 - Alle uitgaven die ten laste vallen van de polder en die niet gedekt zijn door opbrengst van 
de goederen of bezittingen, toeslagen of andere inkomsten, dienen gedragen te worden door de 
ingelanden onder vorm van gewone of buitengewone belastingen.  

Artikel 39 - De belastingen, zo gewone als buitengewone, worden ten bate van de polder over alle 
ingelanden omgeslagen in verhouding tot de oppervlakte van de kavels waarvan zij eigenaar zijn of 
het genot hebben krachtens een zakelijk recht.  

Artikel 40 - Wanneer in een bepaald gebied van de polder verbeteringswerken worden uitgevoerd 
die enkel nut hebben voor dit gebied, kunnen de kosten teruggevorderd worden onder de vorm van 
buitengewone belastingen die alleen zullen gelden voor dit gebied.  

Artikel 41 - De minimumbelasting wordt vastgesteld op 50% van de per hectare vastgestelde gewone 
belasting.  

Artikel 42 - De belasting is verschuldigd en zal worden gevorderd van degenen die ingelanden waren 
op de datum waarop het belastingskohier wordt vastgesteld.  

Hoofdstuk 2 - Wijze van invordering der belastingen 
Artikel 43 - Het kohier van de gewone belastingen wordt elk jaar door de algemene vergadering 
opgemaakt en vastgesteld volgens de regels bepaald bij artikel 38 tot en met 42.  

Artikel 44 - De termijn voor het betalen van de aanslag bedraagt 2 maanden.  

Daarna wordt één kosteloze aanmaning gestuurd (eerste herinnering).  

Blijft de belastingplichtige in gebreke, dan wordt er een aangetekend schrijven gestuurd waarbij de 
hoofdsom wordt vermeerderd met de wettelijke verwijlintresten en een forfaitair bedrag gelijk aan 
de aanslagvoet per hectare voor de gemaakte kosten (tweede herinnering). De verwijlintresten 
beginnen te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag afgerond op het lagere 
10-tal. De maand van inning wordt volledig meegerekend.  

Indien de belastingplichtige geen gevolg geeft aan de aanmaning volgt de dwanguitvoering met de 
gerechtsdeurwaarder. De belastingplichtige zal instaan voor de kosten van de gedwongen 
tenuitvoerlegging. 

Titel IV - Werken door de polder uit te voeren 
Artikel 45 - Alle in het algemeen belang bestaande werken worden door de polder onderhouden.  
Zij worden binnen het jaar na de goedkeuring van dit reglement nauwkeurig door de algemene 
vergadering aangeduid.  



Te allen tijde kan de algemene vergadering de lijst der in het algemeen belang bestaande werken 
aanvullen.  

Artikel 46 - Wat de waterlopen betreft, kunnen, benevens de gerangschikte waterlopen, opgenomen 
worden in de lijst waarvan sprake in artikel 45:  

a. De niet gerangschikte natuurlijke waterlopen  

b. De droogleggings- en bevloeiingswegen zoals bedoeld in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 30 
januari 1958 houdende algemeen politiereglement van de Polders en van de Wateringen.  
Onder deze worden begrepen:  
1. De lei- en langs grachten  
2. Alle andere grachten en kavelsloten, onder welke benaming ook, die in rechtstreeks of 
onrechtstreekse verbinding staan met al of niet gerangschikte waterlopen of met de hierboven 
genoemde leien, langsgrachten en die niet dienstig zijn voor de ontwatering of bevloeiing van 
gronden in gebruik bij één en dezelfde uitbater.  

Artikel 47 - De ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken die aan de waterlopen, droogleggings- 
en bevloeiingswegen moeten uitgevoerd worden omvatten:  
- Het uitbaggeren van de water loopt tot op de vaste bodem  
- Het uittrekken en verwijderen uit de waterloop van wortels, takken, biezen, riet, kruiden en over 
het algemeen alle vreemde voorwerpen en het neerleggen ervan op de oevers  
- Het wegruimen uit de waterloop van de aanvullingen op de bolle oevers en uitspringende hoeken - 
Het reinigen van de doorgangen van de waterloop onder bruggen en overwelfde vakken  
- Het herstellen van de oevers die ingezakt zijn bij middel van palen, rijswerk en ander materiaal ; het 
wegnemen van struik- en houtgewas wanneer die de loop van het water belemmert  
- Het herstellen en verstevigen van de langsheen de waterloop bestaande dijken en het verwijderen 
van al hetgeen zich daarop bevindt zodat de loop van het water zou hinderen, ongeacht of de dijk 
aan privaat- of publiekrechtelijke eigenaars toebehoort  
- Het onderhouden en herstellen en het verzekeren van de normale werking van de pompstations die 
zich op de waterlopen bevinden, ongeacht of zij aan privaat- of publiekrechtelijke eigenaars 
toebehoren. 

Artikel 48 - Het bestuur van de polder mag aan de bestendige deputatie vragen het voordeel van de 
wetgeving op de onbevaarbare waterlopen te bekomen wat betreft de rangschikking van de op haar 
grondgebied gelegen waterlopen van 2de en 3de categorie en de kostenverdeling voor gewone- en 
verbeteringswerken.  
In dit geval zal ieder jaar de gewone algemene vergadering de ruimings-, onderhouds- en 
herstellingswerken bepalen die in de loop van het volgend jaar zullen uitgevoerd worden.  

Artikel 49 - Ieder jaar wordt door het bestuur van de polder, in overleg met de bevoegde diensten 
van het ministerie van landbouw en van het ministerie van openbare werken, een staat van de 
werken die in de loop van het jaar moeten uitgevoerd worden voor het aanleggen, verbeteren, 
onderhouden en in stand houden van de verdedigings-, droogleggings- en bevloeiingswerken en van 
de wegen en de waterlopen aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering 
onderworpen.  
Deze staat bevat een raming van de uitgaven en maakt een onderscheid tussen de aanleg- en 
verbeteringswerken enerzijds en de onderhouds- en instandhoudingswerken anderzijds.  
Hij moet voor 1 februari van het jaar waarin de werken moeten worden uitgevoerd, aan de 
bestendige deputatie en aan de belanghebbende gemeentebesturen voorgelegd worden.  



Titel V - Algemene bepaling 
Artikel 50 - Aan elke ingelande zal binnen de 3 maanden na de goedkeuring van dit reglement een 
exemplaar van het reglement toegezonden worden.  
 

Goedgekeurd door de algemene Vergadering der stem bevoegde in gelande op 7 november 1979 en 
bij Koninklijk Besluit van 18 maart 1980.  

Gewijzigd bij algemene vergadering van 21 september 2020 en goedgekeurd bij besluit van de 
bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 12 november 2020. 


