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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 23 april 2019  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Dirk Blommaert, waarnemend algemeen directeur. 

 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, 

Nick Boeykens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De 

Jonghe, Alain Aelbrecht, Véronique De Wever, Robbe Carleer, 

Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert 

Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden. 

 

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen. 

 

Verontschuldigd: Solange Cluydts, raadslid 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 10 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

HRM 

2. Afgevaardigde algemene vergadering OFP Provant 

ICT 

3. Goedkeuring van het reglement wachtwoordenbeleid en het reglement 

gebruiksvoorwaarden WIFI gastnetwerk 

Financiën 

4. Agenda jaarvergadering ZEFIER CVBA 

5. Belasting op de aanplakborden 

6. Aktename van de procedure betaalbaarstelling inkomende facturen 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

7. Wegenis- en rioleringswerken omgeving Oude Dendermondsestraat - 

goedkeuring ontwerpdossier 
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Mobiliteit 

8. Vervoersregio Mechelen - vertegenwoordiging in regioraad 

IVA Innova 

9. Definitieve goedkeuring ontwerpakte en realisatieconvenant project 

centrumpark - INVESTPRO 

Leven en reizen 

Sportdienst 

10. Goedkeuring wijziging statuten ILV Sportregio Rivierenland 

 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punt 11 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

11. Bijkomende punten 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Schepen Spiessens geeft nog duiding bij de notulen: “Ik heb niet gezegd dat er maar 1 
slecht fietspad is in Willebroek. Ik heb wel gezegd dat ik weet heb van 1 slecht fietspad, 
bijvoorbeeld dat van de Boomsesteenweg. 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
26 maart 2019. 

 
 

HRM 

2. Afgevaardigde algemene vergadering OFP Provant 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds 1 januari 2010 is de gemeente aangesloten bij het Organisme voor de Financiering van de 
Pensioenen van de Provincie Antwerpen, kortweg OFP Provant. 
 
OFP Provant werd opgericht op 26 juni 2008 door de provincieraad binnen de bepalingen van de 
wet op de aanvullende pensioenen (WAP) van 28 april 2003. Als pensioenfonds heeft dit ‘OFP 
PROVANT’ als doel om aan de contractuele personeelsleden in overheidsdienst binnen de provincie 
Antwerpen een aanvullend pensioen uit te keren om een gelijkwaardig pensioen te verzekeren 

tussen contractuele en statutaire personeelsleden. 
 

Feiten en context 

Voor de nieuwe legislatuur 2019-2024 dient er een vaste stemgerechtigde vertegenwoordiger 
aangeduid te worden voor de Algemene Vergadering van OFP Provant. 
 

Advies 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor raadslid Kevin Eeraerts af te vaardigen als 
vertegenwoordiger voor gemeente Willebroek op de algemene vergadering van OFP Provant. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain 

Aelbrecht, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 
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Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad beslist om raadslid Kevin Eeraerts als vertegenwoordiger in naam van de 
gemeente Willebroek in de algemene vergadering van OFP Provant af te vaardigen. 

 
 

ICT 

3. Goedkeuring van het reglement wachtwoordenbeleid en het reglement 

gebruiksvoorwaarden WIFI gastnetwerk 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 

organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving. 
Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Een werkgroep werd 
samengesteld om een privacyverklaring op te maken 
 

Juridische grond 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens. 
 
Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 

van de sociale zekerheid 
 
Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008 
 

De beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het rijksregister 
 
Het advies nr. 99/09, zoals gewijzigd betreffende de aanduiding van de veiligheidsconsulenten 
 
De aanbeveling RR nr. 01/2015 van 18 februari 2015 van het Sectoraal comité van het 
Rijksregister aan de gemeenten en lokale besturen betreffende de informatiebeveiliging 
 

Overwegende dat de Europese privacy-verordening (GDPR) een reeks nieuwe maatregelen voorziet 
voor de verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegevens en dat vanaf 25 mei 2018 elke 
Belgische onderneming die gegevens verzamelt van EU burgers, met deze nieuwe 
privacywetgeving in regel dient te zijn 
 

Adviezen - argumenten 

Het Mat gaf positief advies op 20 maart 2019 
 
Raadslid Boeykens vraagt of dit er voor zorgt dat er van WIFI gebruik kan gemaakt 
worden in het administratief centrum. 
Burgemeester geeft aan dat dit met dit reglement kan.  

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad keurt het reglement wachtwoordbeleid  en het reglement  gebruiksvoorwaarden 
wifi gastnetwerk, zoals in bijlage toegevoegd, goed. 
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Financiën 

4. Agenda jaarvergadering ZEFIER CVBA 

Motivering 

 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek is vennoot van Zefier CVBA. 
 
Zefier cvba houdt op donderdag 13 juni 2019 een gewone algemene vergadering. 

 
Schepen Spiessens is aangeduid als vertegenwoordiger en schepen Lenvain is zijn plaatsvervanger. 
 

Juridische grond 

De gemeenteraad in openbare zitting vergadert op geldige wijze samengesteld om te kunnen 
beslissen; 
 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op artikel 
41; 
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier; 
 
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28; 

 
Gelet op de uitnodiging bij brief van18 maart 2019 tot de gewone algemene vergadering van de 
cvba Zefier op 13 juni 2019; 
 
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten; 
 

Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 

agendapunten te weigeren; 
 
Raadslid Serrien vraagt wat er met de opmerkingen van raadslid Meeus tijdens de 
commissie gedaan is.  
 
Schepen Spiessens geeft aan dat hij het ondernemingsnummer gekregen heeft en dat hij 

hiermee alles heeft kunnen nakijken. 
 
Raadslid Meeus vindt het eigenaardig dat in heel de constructie 3 particulieren een 
holding oprichten. Hij vraagt zich af of ze dit onbaatzuchtig doen of uit eigenbelang. 
Schepen Spiessens geeft aan dat dit mandaat onbezoldigd is. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain 

Aelbrecht, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

 



6 

De gemeenteraad besluit : 

 
Enig artikel: om zich, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring te 
hechten aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene 
vergadering van de cvba Zefier van 13 juni 2019, zijnde :  
 
1.Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018; 
2.Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018; 
3.Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 
toelichting); 
4.Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 
5.Statutaire benoemingen. 

 
 

5. Belasting op de aanplakborden 

Motivering 

 

Feiten en context 

In het college van burgemeester en schepenen van 16 december 2014 is het reglement belasting 
op de aanplakborden voor de periode van 2015 – 2019 goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van de evaluatie zomerbar 2018 is in het college van burgemeester en schepenen 
van 8 maart 2019- punt 29 -  het volgende besloten: 
 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vernieuwde organisatie van de 

zomerbar.  
Het college van burgemeester en schepenen geeft positief advies aan de gemeenteraad om het 
reglement en de overeenkomst in het kader van de vernieuwde werking van de zomerbar goed te 
keuren. 

 
Als gevolg van dit besluit dient aan artikel 6 van het belastingreglement de volgende vrijstelling, 
onder punt H, toegevoegd te worden: 

 
Door de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een domeinconcessie van de gemeente, OCMW of 
AGB heeft verkregen. 
 

Juridische grond 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 30 mei 2008; 
 
Gelet op het besluit in het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2019- punt 29; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 
 

Adviezen - argumenten 

 
De financiële dienst stelt voor de wijziging in het belastingreglement belasting op de aanplakborden goed 
te keuren.  

Besluit: Unaniem 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de wijziging van het belastingreglement, belasting op de 
aanplakborden,  met daarin opgenomen de vrijstelling onder punt H - door de natuurlijk persoon of 

rechtspersoon die een domeinconcessie van de gemeente, OCMW of AGB heeft verkregen – goed. 

 
 



7 

6. Aktename van de procedure betaalbaarstelling inkomende facturen 

Motivering 
 
Feiten en context 

 
Bij de invoering van het decreet lokaal bestuur werd beslist om de betaalbaarstelling van de 
facturen op een andere manier te regelen. Via het delegatiebesluit, zoals goedgekeurd in de 
gemeenteraad en in de OCMW raad van 29 januari 2019 wordt de betaalbaarstelling gedelegeerd 
tot op medewerkersniveau. 
Juridische grond 

 

Overeenkomstig artikel 40 van het decreet lokaal bestuur heeft de gemeenteraad de volheid van 
bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan de gemeenteraad zijn toevertrouwd.  
Artikel 41 van hetzelfde decreet geeft de mogelijkheid om bevoegdheden over te dragen aan het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
Deze artikelen zijn ook van toepassing op de Raad van Bestuur en het Directiecomité van het AGB. 
Overeenkomstig artikel 77 van het decreet lokaal bestuur heeft de OCMW raad de volheid van 

bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan de OCMW raad zijn toevertrouwd.  
Artikel 78 van hetzelfde decreet geeft de mogelijkheid om bevoegdheden over te dragen aan het 
Vast Bureau. 
De artikelen 176, 178 en 272 bepalen de bevoegdheid van de financieel directeur / rekenplichtige 
AGB over het thesauriebeheer en de girale betalingen. 
 
 

Adviezen - argumenten 
 
Het team financiële dienst geeft positief advies. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad neemt kennis van de procedure betaling van inkomende facturen zoals toegevoegd 
in bijlage. 

 
 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

7. Wegenis- en rioleringswerken omgeving Oude Dendermondsestraat - 

goedkeuring ontwerpdossier 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraadszitting van 28 maart 2017 werd goedkeuring gehecht aan de 

samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en het gemeentebestuur betreffende de wegenis- en 
rioleringswerken in de Oude Dendermondsestraat en omgeving.   
In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 2 juni 2017 werd goedkeuring 
gehecht aan de aanstelling van studiebureau Talboom nv, A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs, als 
ontwerper voor deze werken. 

 

Feiten en context 

In de loop van 2017 en 2018 werd door Talboom, in samenspraak met Pidpa en het 
gemeentebestuur, het ontwerp gefinaliseerd door de wegenis- en rioleringswerken in deze wijk.  
Dit ontwerp resulteerde in een ontwerpdossier dat nu ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan 
de gemeenteraad.   
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Informatief worden nog even de straten opgesomd waar de werken te situeren zijn: 

 Oude Dendermondsestraat 
 Westzavelland, deel parallel met kanaal 
 Gezondheidsstraat 
 Toekomststraat 

 Vrijheidsstraat 
 Insteekwegjes ter hoogte van de Toekomststraat en Vrijheidsstraat 

 
Voor deze werken kan Pidpa subsidies bekomen bij de Vlaamse Milieumaatschappij.  Dit houdt in 
dat er geen subsidiederving (‘derdebetalersregeling’) van toepassing is, en het gemeentelijk 
aandeel zich louter beperkt tot de bovenbouw (gemeentelijk aandeel), meer bepaald afdelingen 4 
(wegeniswerken 100 % ten laste van Willebroek) en 5 (algemene werken waarvan 12,03 % ten 

laste van Willebroek).   
 
Concreet betekent dit dat het aandeel van de gemeente Willebroek beperkt blijft tot € 251.340,31 
excl. btw, prijsherzieningen, meerwerken en verdere ereloonkosten.  Het totaal der werken wordt 
geraamd op € 2.088.606,80 excl. btw,… . 

 

Op 5 juni 2018 was er een infovergadering voor de bewoners. 
 

Juridische grond 

De werken zullen worden gegund bij openbare procedure.  Dit betekent dat goedkeuring van het 
ontwerpdossier voorbehouden is voor de gemeenteraad.  Het dossier werd eerst ter kennisgeving 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 april 2019. 
 

Een stedenbouwkundige vergunning is niet vereist voor de geplande wegenis- en rioleringswerken. 
 

Adviezen - argumenten 

Het ontwerpdossier werd opgesteld in samenspraak met Pidpa en het gemeentebestuur.  Er wordt 
slechts in beperkte mate een herinrichting voorzien van het openbaar domein.  In functie daarvan 
vond intern overleg plaats: 

 Herinrichting Toekomststraat en Vrijheidsstraat waarbij de oneigenlijke parkeerstroken 

ter hoogte van de huidige ‘voetpaden’ (beide zijde) worden vervangen door een 
duidelijke opdeling tussen een volwaardige parkeerstrook aan één zijde en volwaardige 
voetpaden aan beide zijden. 

 
Verdere adviezen waren niet noodzakelijk.  De bestaande inrichting blijft verder behouden.   
 

Financiële gevolgen & communicatie 

In de meerjarenplanning werden de nodige kredieten voorzien voor realisatie van deze wegenis- en 
rioleringswerken, meer bepaald een budget van €  405.000,00 op budgetsleutel AR 2240007 / BI 
02000 / Actie LEEF001002002 (voor 2019: € 350.000,00). 
 
Het gemeentelijk aandeel zal € 251.340,31 excl. btw, prijsherzieningen, meerwerken en verdere 
ereloonkosten bedragen.  Inclusief wordt dit circa € 350.000,00.   

 
Een visum van de financieel beheerder is nog niet vereist aangezien er nog geen vastlegging 

gebeurt. 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : NVT Datum :  NVT 

Beschikbaar krediet: € 405.000,00 Actie: LEEF001002002 Dienstjaar 

Vast te leggen: NVT AR: 2240007 2019 en verder 

   

Raadslid Serrien vermoedt dat er vooraf geen inspraakronde geweest is met de 
inwoners. Dat is ook de reden waarom de GROEN fractie zich onthoudt. 

De voorzitter geeft aan dat het enkel over wegenis en riolering gaat. 
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De burgemeester vertelt dat er een vergadering met de bewoners heeft plaatsgevonden, 

waarna er nog aanpassingen gebeurd zijn, meer bepaald op 5 juni 2018. 

Raadslid Serrien vraagt om dit in de toekomst dan mee op te nemen in het verslag. Met 
deze info erbij kan zijn fractie dit dossier wel goedkeuren. (De datum van de 
infovergadering zal mee in feiten en context opgenomen worden) 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan het ontwerpdossier voor de wegenis- en rioleringswerken in het kader 
van het project Oude Dendermondsestraat, opgesteld door studiebureau Talboom nv, A. 

Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs, waarbij de werken worden geraamd op € 2.088.606,80 excl. btw 
en waarvan het gemeentelijk aandeel € 251.340,31 of circa € 350.000,00 incl. prijsherzieningen, 
meerwerken en verdere ereloonkosten; 

 
Artikel 2 
De gemeentelijke diensten en Pidpa opdracht te geven over te gaan tot een openbare procedure 

voor het aanstellen van een aannemer voor de realisatie van deze wegenis- en rioleringswerken. 
 

 

Mobiliteit 

8. Vervoersregio Mechelen - vertegenwoordiging in regioraad 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De Vlaamse Regering heeft op 18 december 2015 haar goedkeuring gegeven aan de conceptnota 
'Met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat 

optimaal tegemoetkomt aan de globale en lokale vervoersvraag'. De krachtlijnen ervan zijn het 
gelaagde vervoernet, de combimobiliteit, de samenwerking van de lokale overheden en de Vlaamse 
overheid in de vervoerregioraad en afstemming met ruimte. 
 
Vlaanderen wordt in de conceptnota opgedeeld in vervoerregio’s, op basis van het 
uitvoeringsbesluit Netmanagement, met de mogelijkheid de vervoerregio’s aan de 

vervoersstromen, de ruimtelijk component en de bestuurlijke realiteit aan te passen. De Vlaamse 
regering wenst drie proefprojecten te starten in de vervoersgebieden Westhoek, Aalst en Mechelen. 
 
De gemeente Willebroek is opgenomen in de vervoersregio Mechelen.     
 

Feiten en context 

Om de mobiliteit in de regio te verbeteren heeft het departement Mobiliteit en Openbare Werken 

(MOW) van de Vlaamse Overheid een proef- en pilootproject ‘Vervoersregio Mechelen’ opgestart.   
 
In zitting van 21 februari 2017 besliste de gemeenteraad deel te nemen aan het project 
‘Vervoersregio Mechelen’.   
 
Het doel is een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel uit te bouwen dat optimaal tegemoet komt 
aan de globale en lokale vervoersvragen.   

 
De proefregio Mechelen zal opgevolgd worden door een ‘Vervoersregioraad’ (VVRR) bestaande uit 
een vertegenwoordiging van de 19 betrokken gemeenten, de vertegenwoordiging van het Vlaams 
beleidsdomein MOW, de betrokken provinciebesturen, NMBS en Infrabel. 
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Het departement MOW van de Vlaamse Overheid vraagt nu aan de 19 gemeenten die opgenomen 

zijn in de vervoersregio Mechelen een officiële aanduiding door de gemeenteraad van wie als 
vertegenwoordiger in de VVRR zal zetelen.   
 

Juridische grond 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 tot goedkeuring van de conceptnota 
‘'Met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat 
optimaal tegemoet komt aan de globale en lokale vervoersvraag'’.   
 
Het decreet van 8 juli 2016 houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de 
proefprojecten basisbereikbaarheid.   
 

Decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, en latere wijzigingen. 
 
Artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 
 

Mobiliteitsplan Willebroek – versie augustus 2002 – conform verklaard op 13 maart 2003.  
 

Mobiliteitsplan Willebroek – versie verbreed en verdiept – conform verklaard op 26 augustus 2010. 
 

Adviezen - argumenten 

Voor elke vervoersregio dient er een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt te worden. 
 
De opmaak en de goedkeuring van dit plan is een taak van een op te richten vervoersregioraad die 
per vervoersregio als overlegorgaan dient opgericht te worden.   

De gemeenten behorende tot de vervoerregio worden op deze wijze integraal en rechtstreeks 
betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio.  Ze krijgen hierdoor een 
belangrijke rol in de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de 
combimobiliteit, het prioriteren, het opvolgen en evalueren van maatregelen inzake 
verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk, het adviseren aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het 

Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, het opvolgen en evalueren van regionale 

mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de 
vervoerregio.   
 
Het engagement voor de gemeente houdt het volgende in: actief participeren aan de werking en de 
overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen 
mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties.   

 
In zitting van 29 maart 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende: 
“Artikel 1 :  
de schepen bevoegd voor mobiliteit aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente 
Willebroek in de vervoersregioraad voor de proefregio Mechelen.   
Artikel 2 :  
de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar aan te duiden als ambtelijke vertegenwoordiger van de 

gemeente in de ambtelijke werkgroep voor de proefregio Mechelen. 
Artikel 3 :  
dit ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.”   

 
De aanstelling van de schepen bevoegd voor mobiliteit in de regioraad proefregio Mechelen en de 
aanstelling van de mobiliteitsambtenaar in de ambtelijke werkgroep proefregio Mechelen wordt nu 
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.   

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Raadslid Serrien vraagt of er ook een terugkoppeling zal gebeuren aan de gemeenteraad 
over het traject dat afgelegd wordt. 



11 

Schepen Spiessens geeft aan dat de vorige keer gewoon nog een test was. Nu begint het 

serieuze werk. Hij belooft om na elke vergadering op een commissie een terugkoppeling 
te geven. 

De burgemeester vraagt aan de raad om vanuit de gemeenteraad een schrijven te 
richten om deel uit te maken van de vervoersregio Antwerpen met raadgevende stem. 

(de raad gaat hiermee akkoord en dit wordt mee opgenomen in het besluit) 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain 

Aelbrecht, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1 : 

de schepen bevoegd voor mobiliteit aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente 
Willebroek in de vervoersregioraad voor de proefregio Mechelen.   
 
Artikel 2 :  
de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar aan te duiden als ambtelijke vertegenwoordiger van de 
gemeente in de ambtelijke werkgroep voor de proefregio Mechelen. 

 

Artikel 3 : 
zich te engageren om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de vervoerregio 
Mechelen.   
Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk 
mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad in 
functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding 
van concrete projecten.   

 
Artikel 4 :  
Het college van burgemeester en schepen te gelasten met de uitvoering van dit besluit  
 
Artikel 5 :  
een afschrift van dit besluit over te maken aan het secretariaat van de vervoerregio Mechelen 

(vervoerregio.mechelen@vlaanderen.be). 

Artikel 6:  

Een schrijven te richten om deel uit te maken van de vervoersregio Antwerpen met raadgevende 
stem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:vervoerregio.mechelen@vlaanderen.be
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IVA Innova 

9. Definitieve goedkeuring ontwerpakte en realisatieconvenant project 

centrumpark - INVESTPRO 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten opgenomen voor 

de huidige legislatuur: 

 

Parking Schoolweg: 

Actieplan LEEF002005: Een coherent parkeerbeleid zorgt voor voldoende parkeergelegenheid  

De gemeente brengt de noden op het vlak van parkeren in kaart, zowel in het centrum als in de 

deelgemeentes. Een evaluatie van het systeem van betalend parkeren en de bewegwijzering naar 

de verschillende parkings hoort daarbij. Waar nodig en mogelijk zorgen we voor extra 

parkeergelegenheid zoals bv de parking Schoolweg, met bijzondere aandacht voor 

vrachtwagenparkings.  

 

In de marge van dit project werd ook de verkoop van een perceel grond met PREKAD 1ste afdeling 

sectie A nr. 1064/A/P0000 met een gemeten oppervlakte van 552 m² en de realisatie van een 

strategisch project, gelegen in het centrumpark aan de Schoolweg en Stationsstraat , as 

watertoren – stationsomgeving te Willebroek opgenomen, dit onder de actie LEEF00002010; 

 

Na de realisatie van het centrumpark bleef als residu het  perceel grond met PREKAD 1ste afdeling sectie 

A nr. 1064/A/P0000 met een gemeten oppervlakte van 552 m²;  

 

Feiten en context 

 

Gelet op het kernversterkend- en strategisch belang besluit het IVA dit grondperceel op projectmatige 

wijze te verkopen, analoog met het vroegere te koop aangeboden project op de hoek Schoolweg- E. 

Vanderveldestraat; 

 

Omdat dat naast de prijs ook de kwaliteit groot belang is voor de gemeente dient ook na de verkoop van 

de gronden het project opgevolgd te worden dit  met het oog op een garantie tot realisatie van de 

vooropgestelde kwaliteit; 

 

Hiervoor is het ook aangewezen dat aan  de toekomstige ontwikkelaar gevraagd worden zich te engageren 

tot de ondertekening van een realisatieconvenant; 

 

Een bestek werd door het IVA opgesteld in nauw overleg met alle betrokken diensten; 

In het bestek werd rekening gehouden met de feitelijke toestand en inrichting van het perceel, de 

omgevingsfactoren en alle beschikbare planningsinstrumenten: RUP Centrum, definitieve ontwerpen 

Willebroek Morgen Fase 3 en 4; 
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Voor de gunning werden in het bestek volgende gunningscriteria en hun weging voorgesteld: 

Voor de evaluatie, door het Schepencollege bijgestaan en geadviseerd door ambtenaren, 

worden volgende criteria en waarden in afnemend belang vastgelegd: 

 

1 de prijs  60 punten 

2 de kwaliteit van het voorgesteld project  15 punten 

3 kwaliteit en relatie met de omgeving  15 punten 

4 methodiek en continuïteit    5 punten 

5 engagement - realisatieconvenant    5 punten 

  

Totaal  100 punten 

De projectmatige verkoop “Hoek Centrumpark” werd in de maand februari 2018 opgestart; 

 

De er werd geen minimumprijs ingesteld, in het budget 2018 werd weliswaar aan inkomstenzijde een 

bedrag ingeschreven van € 240.000;00; 

 

Uiterste datum indiening offerte vermeld in het bestek werd bepaald op 13 april 2018, dit om de 

kandidaten voldoende kans en tijd te geven een onderbouwde projectstudie en ontwerp af te leveren; 

 

Bij het afsluiten van de termijn der biedingen op  13 april 2018 werden 2 kandidaturen ontvangen, 

waarvan beide uit de schriftelijke mailing naar de projectontwikkelaars; 

 

Met name: 

• INVESTPRO NV – Steenweg op Blaasveld 56A te 2801 Mechelen 

• DCA NV ism Stramien – Lilsedijk 50 te 2340 Beerse 

 

De dienst ruimtelijke ordening, mobiliteit, openbare werken en het IVA INNOVA hebben onafhankelijk alle 

biedingen beoordeeld op de gunningscriteria; 

 

Daarna werden van de toegekende scores per criterium de gemiddelde waarden genomen: 

het detail van de individuele scores per gunningcriterium werden opgenomen in het gunningsverslag 

evenals de uitgeschreven motivering der beoordelers (zie hiervoor het gunningsverslag in bijlage); 

 

Inzendingen in oplopende volgorden van prijsbieding Score op 100 

1) DCA NV-STRAMIEN                                        € 402.120,67                          

88.12 

2) INVESTPRO NV     € 420.000,00   93.00 

 

Op basis van het gunningsverslag en de toegekende scores op de gunningscriteria werd voorgesteld het 

project  “projectmatige verkoop hoek Centrumpark” toe te wijzen aan het Bouwbedrijf INVESTPRO NV – 

Steenweg op Blaasveld 56A te2801 Mechelen; 

 

Juridische grond 

 

De nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 

 

Het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief 

toezicht op de gemeenten; 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
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De bevoegdheid  van de gemeenteraad om haar goedkeuring te hechten aan overeenkomsten 

afgesloten met kandidaat-kopers; 

 

Het bestek “Projectmatige verkoop perceel centrumpark te Willebroek “met ref. IVA/AVB/2018/01; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Adviezen – argumenten 

 

In de Raad van 26 juni 2018 werd op basis van het gunningsverslag en de toegekende scores op de 

gunningscriteria voorgesteld het project  “projectmatige verkoop hoek Centrumpark” toe te wijzen aan het 

Bouwbedrijf INVESTPRO NV – Steenweg op Blaasveld 56A te2801 Mechelen - dit mits de betaling van de 

koopsom ten bedrage van € 420.000,00 en de uitvoering van de voorwaarde zoals opgenomen in het 

bestek en het ingediende project van voormelde inschrijver; 

 

Bijkomend werd aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd over te gaan tot de opmaak 

van een realisatieconvenant, de voorwaarde uit de gunning en het bestek met ref. IVA/AVB/2018/01; 

 

Omdat dat naast de prijs ook de kwaliteit van groot belang is voor de gemeente dient ook na de verkoop 

van de gronden het project opgevolgd te worden dit  met het oog op een garantie tot realisatie van de 

vooropgestelde kwaliteit, hiervoor is het aangewezen dat aan  de toekomstige ontwikkelaar gevraagd 

worden zich te engageren tot de ondertekening van een realisatieconvenant; 

 

Voor de opmaak van de realisatieconvenant werd door het IVA gebruik gemaakt van de bestaande know 

how uit voorgaande dossiers en van de adviezen van het advocatenkantoor  GD&A ADVOCATE, 

Antwerpsesteenweg 16-18 te 2800 Mechelen in deze materie; 

 

In het ontwerp “Realisatieconvenant” wordt betracht om zo maximaal mogelijk de tijdige uitvoering door 

de naamloze vennootschap "INVESTPRO VASTGOED" en/ of de naamloze vennootschap “INVESTPRO 

PROJECTS”, te garanderen en dit overeenkomstig het ingediende Projectvoorstel, bestek en Masterplan; 

 

In de realisatieconvenant werd zowel een beding van “wederinkoop” als een “sanctieregeling” opgenomen; 

 

Het ontwerp van de realisatieconvenant werd in overleg met het IVA en de naamloze vennootschap 

"INVESTPRO VASTGOED" en/ of de naamloze vennootschap “INVESTPRO PROJECTS”  gunstig beoordeeld; 

 

De realisatieconvenant wordt mede opgenomen als onderdeel en bijlage aan de akte van verkoop, dit is 

vooral van belang met betrekking tot het beding van “wederinkoop” en “sanctieregeling” 

 

Financiële gevolgen 

 

Dit project is een desinvestering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 

Voor het jaar 2018 werd in het budget INVLEEF001 onder AR2600000/061090/LEEF001002010 een 

bedrag van € 240.000,00 aan inkomstenzijde voorzien; 

 

De inschrijver, INVESTPRO NV, met de hoogste scoren , alhier als kandidaat-koper en realisator van zijn 

voorgestelde project, stelt als aankoopprijs de som van € 420.000,00 voor; 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 
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Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain 

Aelbrecht, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad besluit: 

 

Artikel 1 

Definitieve goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van verkoopakte houdende de verkoop van de 

projectgrond gelegen Hoek Centrumpark - 1ste afdeling sectie A nr. 1064/A/P0000 met een gemeten 

oppervlakte van 552m² -  aan het bouwbedrijf INVESTPRO NV – Steenweg op Blaasveld 56A te 2801 

Mechelen – of haar rechtsopvolger "INVESTPRO VASTGOED" NV met haar maatschappelijke zetel op 

dezelfde plaats, dit tegen de betaling van de koopsom ten bedrage van € 420.000,00; 

 

Artikel 2 

Definitieve goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van “realisatieconvenant” als onderdeel en bijlage 

van voormelde verkoopakte voor de verkoop van de projectgrond gelegen Hoek Centrumpark - 1ste 

afdeling sectie A nr. 1064/A/P0000 met een gemeten oppervlakte van 552m² -  aan het bouwbedrijf 

INVESTPRO NV – Steenweg op Blaasveld 56A te 2801 en/of haar rechtsopvolgers "INVESTPRO VASTGOED 

“ NV en "INVESTPRO PROJECTS” NV op hetzelfde adres, dit als voorwaarde uit de gunning en het bestek 

met ref. IVA/AVB/2018/01; 

 

Artikel 3 :  

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering van 

het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend Schepen voor de gemeente zal optreden 

bij het verlijden der verkoopakte en ondertekening van de realisatieconvenant; 

 
 

Leven en reizen 

Sportdienst 

10. Goedkeuring wijziging statuten ILV Sportregio Rivierenland 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De interlokale vereniging Sportregio Rivierenland werd opgericht op 01/01/2007 voor onbepaalde 
duur door de gemeenten Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Niel, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-
Amands, Willebroek en Zwijndrecht onder coördinatie van de provinciale sportdienst. 
Op 24 april 2014 heeft de provincie Antwerpen zich terug getrokken omwille van herstructurering 
(provinciale sportdienst werd opgeheven). 
Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten Aartselaar, Bornem, Puurs en Sint-Amands ook uitgetreden. 
Op 1 januari 2019 is Hemiksem uit de sportregio gestapt. 

Op 26 februari 2019 werd schepen Ronny Somers aangeduid als vertegenwoordiger en Jeroen De 
Jonghe als plaatsvervangend afgevaardigde voor de gemeente Willebroek 
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Feiten en context 

Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer 
gemeenten. Dit met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling van twee of 
meer gemeenten. 
De sportdiensten van de  gemeenten  Niel, Schelle, Hemiksem, Boom, Rumst, Willebroek en 

Zwijndrecht werkten de voorbije legislatuur samen binnen de interlokale vereniging ‘Sportregio 
Rivierenland’, met als doelstelling:  overleg over gemeentelijke sportaangelegenheden, uitwerken 
van een activiteitenaanbod voor de moeilijk bereikbare doelgroepen op lokaal niveau (o.m. 
tieners), realisatie van gezamenlijke grensoverschrijdende sportprojecten. 
In het gemeentelijk park van Boom zal door de ILV Sportregio Rivierenland een parcours voor 
oriëntatieloop worden uitgezet en in kaart gebracht. Alle scholen van de deelnemende gemeenten 
zullen gratis van dit parcours gebruik kunnen maken.   

 
De statuten bepalen dat de schepen van sport als effectief vertegenwoordiger door het 
gemeentebestuur wordt afgevaardigd en een raadslid/schepen als plaatsvervanger.  
 
De bijdrage per gemeente aan de sportregio bedraagt 0,025 €/inwoner. 

 

Omwille van het stopzetten van de samenwerking door de gemeente Hemiksem dienen de statuten 
en het huishoudelijk reglement te worden aangepast. De wijzigingen zijn de doorstreepte tekst en 
de tekst in het rood/cursief. 
 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (gewijzigd op 18/12/2018) onderscheidt 5 vormen 
van samenwerkingsverbanden. De lichtste vorm van intergemeentelijke samenwerking is de 

Interlokale vereniging: samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en zonder 
beheersoverdracht. Een overeenkomst tussen de partners, die tezelfdertijd de statuten omvat, 
vormt de basis. De interlokale vereniging dient vooral voor de realisatie van in omvang beperkte 
projecten. 
 

Adviezen - argumenten 

In de voorbije jaren werden heel wat sportieve projecten opgezet. Activiteiten voor tieners blijken 

op gemeentelijk vlak niet op voldoende belangstelling te kunnen rekenen om op een efficiënte 
manier te organiseren.  Door de activiteiten open te trekken naar de regiogemeenten wordt de 
doelgroep tieners wel bereikt. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit om de wijzigingen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
interlokale vereniging sportregio Rivierenland goed te keuren. 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

11. Bijkomende punten 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Stavaza LEZ 

 
In de vorige legislatuur werd aangekondigd dat in onze gemeente een Lage Emissiezone zou 
worden ingevoerd. Nadien werd dat plan – met de Gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht 

– uitgesteld tot na diezelfde verkiezingen. We zijn nu in de volgende legislatuur. Hoever staat het 
bestuur met dit plan? Is men nog steeds zinnes om een LEZ in te voeren? Zo ja, wat zijn dan de 
gehanteerde parameters? Wat is de mogelijke timing dienaangaande? Of heeft Mechelen 

dienaangaande nog niets beslist? 

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Tijdens het onderzoek naar de invoering van lage emissiezones in Mechelen en 
Willebroek zijn verschillende scenario’s en randvoorwaarden onderzocht.  
Naar aanleiding van dit vooronderzoek zijn heel wat vragen gerezen. Het gaat om een 
complex project met een stevig kostenplaatje en verregaande organisatorische 
maatregelen, waarbij  

de ruimtelijke afbakening en de afstemming met andere steden en gemeenten niet 
vanzelfsprekend zijn. 
Het is daarom logischer, eerlijker en efficiënter om een uniform gebed uit te rollen over 
de stad-en gemeentegrenzen heen. Het gemeentebestuur overweegt om bij de Vlaamse 

overheid aan te dringen op 
een overkoepelende visie alvorens het project op te starten 
 

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Verkeerssignalisatie 

 
Zoals er geen echte inventaris van de fietspaden bestaat, vermoeden wij dat er ook geen inventaris 
van verkeersborden of meer bepaald een globaal signalisatieplan bestaat. 
Of vergissen wij ons? 
Op welke manier worden de verkeersborden aangebracht en hoeveel studiewerk gaat daaraan 
vooraf? 
Welke beleidsbeslissingen worden op dat vlak genomen, ook tegenover fietsers e.d. 

Welke logica wordt daar gehanteerd? 

Op welke manier worden de borden aangekocht en is dit naargelang de behoeften of bouwt men 
reserves op? 
Is het niet aangewezen om een ambtenaar of een team aan te stellen om alles te inventariseren en 
nadien op basis van het beleid een globale visie en plaatsing naar voren te brengen. 
Dat er geen perfectie bestaat, weet iedereen, maar een globale visie ontbreekt m.i. en in het kader 
van de verkeersveiligheid dient een en ander grondig aangepakt te worden. 

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Eerst en vooral wil ik meegeven dat ik het moeilijk heb met de vraagstelling. Vorige keer 
heb je gevraagd of er een inventaris is van fietspaden.  
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Ik heb toen ja gezegd en nu zeg je dat er geen inventaris is van fietspaden, en dus er zal 

ook geen inventaris zijn van verkeersborden. Ik vind dit nogal denigrerend ten aanzien 
van het beleid, maar vooral ten aanzien van de medewerkers de hier hard rond werken. 
 
Alle verkeersborden in Vlaanderen worden beheerd in de verkeersbordendatabank die 

door de Vlaamse overheid ter beschikking wordt gesteld aan alle openbare besturen.  
Deze databank kwam tot stand a.d.h.v. de 360° foto’s die in 2008 en 2009, in opdracht 
van de Vlaamse overheid, werden genomen van alle Vlaamse wegen. De gemeenten en 
steden staan in voor het updaten ervan. 
 
Zowel bij nieuwe privé verkavelingen met wegenaanleg als bij de vernieuwing van 
bestaande gemeentewegen wordt een signalisatieplan opgemaakt. Dit maakt deel uit 

van de studieopdracht van het ontwerpbureau waarbij de aannemer dan ook instaat voor 
de aankoop en het plaatsen van de signalisatie.   
Sinds de delegatie van de aanvullende reglementen en signalisatieplannen (besluit GR 
25/01/2011) worden deze goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen. 

Voor het vervangen van bestaande signalisatie of projecten die niet via een 

overeenkomst met een ontwerper worden gerealiseerd zijn er in het exploitatiebudget 
jaarlijks voldoende kredieten voorzien voor aankoop. De aankoop van deze borden 
gebeurt via de wet op de overheidsopdrachten.  
 
De plaatsingsvoorwaarden (lees logica) worden bepaald volgens de Wegcode, Wetten, 
Decreten en de vele Koninklijke en Ministeriële besluiten en omzendbrieven die er 
bestaan inzake de reglementen op de politie van het wegverkeer en de plaatsing van 

verkeerstekens. Deze zijn bovendien afhankelijk van de categorisering van de weg en de 
vele richtlijnen die zijn opgenomen in verschillende vademecums inzake de inrichting 
van het openbaar domein.  
 
Het mobiliteitsgedrag evolueert, waardoor ook de verkeersregels regelmatig dienen 
gewijzigd te worden. Een voorbeeld hiervan zijn de nieuwe regels (2016) inzake het 
gebruik van de snelle elektrische fiets of speedpedelec. In 2021 is er trouwens een grote 

wijziging van de wegcode voorzien waarin er vooral meer aandacht is voor de fiets en 

andere moderne vervoersmiddelen.  
 
Raadslid Meeus: “De 1ste bemerking dat er voor fietspaden een inventaris is, is de 
inventaris in het mobiliteitsplan, maar dat is wel een plan van 2010, dus er zal wel wat 
veranderd zijn.” 

 
De voorzitter vraagt om bij de vraag te blijven en niet opnieuw over de fietspaden te 
beginnen. 
 
Raadslid Meeus geeft aan dat een fietspad toch aangeduid wordt door signalisatie. “Maar 
goed ik kan het ook in het belachelijke trekken en enkele situaties aanhalen. Ik kom uit 
Klein Brabant met een pedelec en ik ben braaf en rijd 30. Een beetje verder staat er een 

bord D9, dus moet ik van het fietspad af en moet ik door de bloemen op het wegdek.    
Rij ik verder, dan staat er een bord D7. Aan de andere kant van de rijbaan staat er een 
D9.“ 
 
Schepen Spiessens geeft aan dat dit soort zaken altijd gemeld mag worden. 

 
Raadslid Meeus vraagt om een consequente visie uit te werken en er logica in te 

brengen. “Ik breng dit niet zo maar”. 
 
Burgemeester: “We delen dezelfde bezorgdheid, namelijk de veiligheid van fietsers. 
 
Schepen Spiessens deelt mee dat ondertussen ook de actie ‘Route2school’ gestart is om 
van de kinderen feedback te krijgen over onveilige situaties. Hij geeft ook dat morgen 

aan de slag gegaan wordt om de borden van de pedelecs te bekijken. 
 
 
 
 



19 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Waar vaart Willebroek heen?  

 
Tijdens het Willebroekse Carnaval zagen we een gesmaakte verschijning van onze burgemeester 
en zijn schepencollege: kapitein Bevers en zijn matrozen. We begrepen de kwinkslag naar de 
afgevoerde jachthavenplannen, een carnavaleske knipoog die we best appreciëren.  
We drijven de metafoor van de kapitein en zijn matrozen met even veel plezier even door, maar 
we vragen ons af waar het logboek is van deze collegeboot, of is het een sloep? Laat me toch even 
verduidelijken: tijdens de gemeenteraadszitting van 26 februari antwoordde de burgemeester op 

de vraag naar het bestuursakkoord van collega en fractievoorzitter Marc De Laet van sp.a dat de 
speerpunten van de meerderheid zouden worden uitgewerkt en binnenkort op de website worden 
geplaatst. ‘Binnen een paar weken’, werd ook badinerend met een document in de handen gesteld.  
 
Nu weten we dat de golven van het wereldwijde web wel eens ondoorgrondelijke diepten durven 

verbergen, bijgevolg is het al eens flink zoeken naar wat je wil vinden. Doch, het logboek van 

kapitein Bevers en zijn matrozen ofte het bestuursakkoord van deze meerderheid hebben we 
negens kunnen vinden. We hopen dat het vaartuig van deze bestuurders niet stuurloos van kant 
naar wal dobbert. Indien nodig willen we dan wel vanuit de oppositie hier en daar loodsen, maar 
we vertrouwen erop dat de kapitein zijn schip wel vlot trekt.  
 
Concreet: wanneer krijgen we het bestuursakkoord van deze meerderheid te zien?  
 

Deze vraag van Groen Willebroek komt te vervallen nadat het gevraagde document toch 
op de website werd gevonden. 
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