
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeling voor de verhuur van een paardenwei in de gemeente Bernheze 2022 

 

Artikel 1 

Uitsluitend inwoners van de kern waar de paardenwei is gelegen komen in aanmerking voor het 

huren van een paardenwei. Als er sprake is van een overschot aan beschikbare weitjes komen 

als eerste inwoners uit de overige kernen van de gemeente hiervoor in aanmerking. 

 

Eventuele belangstellenden worden geregistreerd op een wachtlijst. Als er een paardenwei vrij- 

of bijkomt worden de kandidaten in volgorde van die lijst benaderd. 

 

Artikel 2 

Er wordt slechts één paardenwei per persoon/adres uitgegeven. Dit betekent dat één persoon 

slechts één weitje kan huren en dat een huishouden dat op hetzelfde adres woont ook slechts 

één weitje kan huren. 

 

Artikel 3 

De maximale omvang van een paardenwei is ± 0.50.00 ha. 

 

Artikel 4 

De vergoeding voor het gebruik van een paardenwei wordt berekend op basis van de regionale 

pachtnorm en is per 1 januari 2022 € 865,- per ha. 

 

Artikel 5 

Per overeenkomst is € 4,54 per jaar aan administratiekosten verschuldigd. 

  

Artikel 6 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om in bijzondere gevallen van deze 

regeling af te wijken. 

 

Deze regeling is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in haar 

vergadering van 6 september 2022.  
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