V.B.03.

HET BELASTINGSKANTOOR

In het begin van de 19e eeuw was Brustem een belangrijke ge- meente
in de streek. In 1804 vestigde de Franse overheid er een kantoor
van de gewestelijke belastingsontvanger voor Brus- tem, Rijkel,
Hoepertingen, Berlingen en Mettecoven.
Egide-Norbert Coelmont (01), oudste broer van de maire Jean-Leonard
Coelmont werd de gewestelijke belastingsontvanger van dit kantoor.
In de overlijdingsakte van pastoor Christophorus Stahl op 26 jan.
1807 staat dat 'Gilles Norbert Coelmont, 32 j. précepteur à vie
des contrebutions directes de cette commune' samen met broer
'Georges-Guillaume' de aangifte deed.
Hij oefende dit ambt uit tot 26 febr. 1825, dag van zijn overlijden. In 1819, in de Hollandse periode, bevestigde de gemeenteraad
deze functie op 02 maart en op 24 juni 1819 werd hij tevens aangesteld
als gemeenteontvanger van Brustem. Hij werd hierin opgevolgd door
zijn zoon Willem jr. Coelmont-Vanden Putte (01).
Het gewestelijk belastingsbureau werd bij Koninklijk Besluit van
21 april 1849 opgeheven, nadat het gedurende 45 jaar had
gefunctioneerd (02) met ambtenaren uit andere streken.
Bronnen.
01.-Coelmont Egide-Norbert.- Br.18.08.1774-+26.02.1825, (51j).
-z.v. Willem Coelmont, Br.1747-+1787 en Anna Hesbeens.
-huwde op 02.08.1795 met Anna-Agnes Schoofs, Aalst 1771,
d.v. Willem Schoofs, Aalst 1739, 'fermier Oude Pipel' en
Joanna Eggen.
-vader van:
-Maria-Anna, Br.15.08.1796 (x 08.08.1822 Martinus Daenen
Br.1808, weduwn.v. Joanna-Maria Bormans).
-Willem jr. Br.11.09.1798-+12.09.1830 (32j), (x 18.09.1824
Gertrude Vanden Putte, Halle-B.1791-+Br.1880, wed.v.Joannes-Melchior Loix). Gemeenteontv. 30.07.1925-1830+.
-Georges, Br.23.04.1802-+13.03.1838, (36j), ongehuwd.
-Joanna-Maria-Catharina, Br.05.10.1804-+11.01.1894 (90j) (x
16.11.1832 Willem-Peter Poelmans, wed.v. Ida Feytmans).
-Catharina-Elisabeth, Br.18.09.1807-+12.05.1809, (20m),(gestorven 'dans la maison de son grand-père').
-Anna-Catharina-Elisabeth, Br.02.03.1810 (x 30.06.1838
Guillaume Loix, Br.1817-+1895 gemeenteontvanger 1847-1895,
z.v. Joannes-Melchior Loix en Gertrude Vanden Putte).
-Rosalie, Br.12.11.1812-+13.07.1833, (30j), ongehuwd.
-Marie-Agnes, Br.01.10.1815-+30.03.1817, (1j,6m).
-gewestelijk belastingsontvanger: 1804-1825+.
-gemeenteontvanger van Brustem: 1819-1825+.
-landbouwer op 'De Oude Pipel", nadien Dorpsstr.120
02.-G.T. de Corswarem.-'Mémoire historique sur les anc. Lim.
et circonscr. de Limbourg', Brussel, 1857, blz.191-197

