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Artikel 6 van het huishoudelijk regelement
Ingelanden die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen deze zakelijke rechten, zonder fractionering, tot het in artikel 5 bepaalde minimum (3 ha) groeperen om gezamenlijk
een stemgerechtigde die één van de samenstellers van de bedoelde groepering moet zijn, voor de algemene vergadering aan te stellen. Zij die van dit recht wensen gebruik te
maken, dienen hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór één september per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf ter zetel
van de polder (Dorp 1, 9220 Moerzeke) te laten geworden.
Het bestuur zal jaarlijks uiterlijk tegen eind juni een bericht laten opnemen in de lokale pers en alle infobladen en/of websites van de betrokken gemeenten waarin de
mogelijkheid tot het vormen van een groepering wordt aangegeven en waarin wordt vermeld hoe een dergelijke groepering tot stand kan worden gebracht. Daarenboven
wordt dit ook via een bericht op het aanslagbiljet bekendgemaakt.
De aangeduide stemgerechtigde kan zich door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen tenzij de overeenkomst anders bepaalt.
Deze groeperingen worden, behoudens tegenstrijdig 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 wordt vastgesteld :
a. dat de vereiste gezamenlijke oppervlakte van minimum 3 hectaren volle eigendom niet meer wordt bereikt;
b. of dat één of meer der gegroepeerde ingelanden afzonderlijk stemrecht zou gekregen hebben, daarin begrepen de verkrijging van stemrecht zoals bepaald in artikel 31, tweede
alinea, van de wet van 3 juni 1957;
c. of dat één of meer der gegroepeerde ingelanden is overleden. Voor de handhaving van de 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 één of meerdere gegroepeerden aan de dijkgraaf zijn of hun beslissing hebben tekennen 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 vóór 1 september aan de dijkgraaf wordt verzonden.
Deze kennisgeving aan de dijkgraaf dient schriftelijk te gebeuren, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij tegen ontvangstbewijs en dit ter zetel van de polder;
e. of dat de in de overeenkomst bepaalde duur is verstreken;
f. of dat aan de overeenkomst met bepaalde duur vroegtijdig een einde is gesteld middels een kennisgeving van
een van de gegroepeerden. Deze kennisgeving dient schriftelijk te gebeuren, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij tegen ontvangstbewijs en dit aan de dijkgraaf ter zetel van de
polder.
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