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Betreft: Aanslagbiljet onroerende voorheffing - collectief bezwaarschrift eigenaars in het
ruilverkavelingsgebied Sint-Rijkers (delen van gemeenten Alveringem, Veurne en Lo-Reninge)

Geachte

Wellicht zijn de problemen ontstaan bij het verwerken van de nieuwe eigendomsgegevens van de
ruilverkavelingsakte Sint-Rijkers.
Op 28 juni 2Ot7 weÍd de ruilverkavelingsakte Sint-Rijkers verleden. Het gaat om één grote akte
waarbij 2907 kadastrale percelen herleid werden tot 923 kadastrale percelen. U vindt de lijst van de

betrokken percelen en eigenaars in bijlage bij dit bezwaarschrift.

We vermoeden dat eigenaars een eerste aanslagbiljet ontvingen op basis van de toestand vóór de
ruilverkavelingsakte en een tweede aanslagbiljet op basis van de toestand na de ruilverkavelingsakte

Het gemeentebestuur Alverin8em en het secretariaat van het ruilverkavelingscomité ontvingen
meerdere klachten. We hebben echter geen zicht op de hoeveelheid aan foutieve aanslaBbiljetten.
We raden de eigenaars aan om een bezwaarschrift in te dienen bij uw diensten. Maar wellicht zijn er
eigenaars die, om diverse redenen, het nalaten om een bezwaarschrift in te dienen. Daarom wensen
we een globaal bezwaarschrift in te dienen voor alle eigenaars samen.
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Het gemeentebestuur Alveringem en het secretariaat van het ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers
ontvingen de afgelopen weken verscheidene klachten van eigenaars binnen de ruilverkaveling Sint-

Rljkers, die een dubbel aanslagbiljet Onroerende Voorheffing - aanslagjaar 2018 hebben ontvangen.
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We zijn van mening dat de eigenaars niet de dupe mogen zijn van de administratieve afhandeling van
een overheldsproject, zoals dit ruilverkavelingsproject uit kracht van wet en hopen dat u het globaal

bezwaa rschrift zult honoreren.

Met hoogachting

Namens het Comité

Getekend dooÍ Jan Vermang (SignatuÍe)
Getekend op: 2019-02-05 13:59:18 +01 00

Getekend door Johan Vulsteke (Signature)
Getekend op: 20'19-02-05'13147:25 +01 00
Reden: lk keuÍ dit document goedRedenr lk keur dit document

ir. Jan Vermang
voorzitter

p-,tl"rst *

ir. Johan Vulsteke
secretaris

pagina 2 van 2


