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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 26 maart 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, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, 

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

Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer, 

Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Thierry Serrien, Nelleke 

Van de Ven, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden. 

 

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

Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen. 

 

Verontschuldigd: Herman Bauwens, algemeen directeur 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 16 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Communicatiedienst 

2. Schenking brouwerijarchief door J. Heymans 

ICT 

3. Cipal - Bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 

van 22 maart 2019 – goedkeuring kandidaat-bestuurders 

4. Raamovereenkomst voor “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de 

Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“ (Bestek. Nr. 

2017/HFB/OPMB/33326) 

Facility 

5. Vuilnisbakken gemeente Willebroek - wijze van gunnen : openbare procedure - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Financiën 

6. Aanstelling van één afgevaardigde en één plaatsvervanger in de algemene 

vergadering van de Kleine Landeigendom Mechelen en omstreken 
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7. Voorstel van bestuurder raad van bestuur Kleine landeigendom Mechelen en 

Omstreken 

8. Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

Sociaal woonkrediet regio Mechelen 

9. Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager 

voor de algemene vergaderingen van ZEFIER 

10. Aanstelling vertegenwoordigers algemene vergadering Ethias 

11. Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de Gemeentelijke Holding 

in vereffening 

12. Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

Sokrema in vereffening 

13. Goedkeuring privacyverklaring in het kader van de informatieveiligheid 

Bouwen en wonen 

Omgeving 

14. Dierenbescherming Mechelen VZW - voordracht vertegenwoordiger op de 

Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur 

15. Goedkeuring Actieplan en begroting 2019 Intergemeentelijke 

omgevingshandhavingscel (IGOHC) 

IVA Innova 

16. Addendum Brownfieldconvenant met betrekking tot brownfieldproject nr. 7 – 

Willebroek Noord, houdende de verlenging 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punt 17 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

17. Bijkomende punten 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Voor de vergadering nodigt de voorzitter van de gemeenteraad alle raadsleden uit op een 
bezinningsmoment op woensdag 27/03/2019 om 19u. tegen zinloos geweld en terreur. 
 
Raadslid De Laet geeft aan dit een goed initiatief te vinden maar vraagt om in de toekomst 
hierrond sneller te communiceren.  

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Besluit: Unaniem 

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

 
 

Communicatiedienst 

2. Schenking brouwerijarchief door J. Heymans 

Motivering 

Feiten en context 

De heer J. Heymans schenkt tien archiefdozen met archief van brouwerij De Jonghe Erickx en een 
aantal plannen en reclameaffiches uit dezelfde bron aan de gemeente Willebroek.  
Bijgevoegd schenkt hij eveneens een “plannenkast” voor de bewaring van plannen. 
 

Juridische grond 

Gemeentedecreet art 43 par2,13 
 

Adviezen - argumenten 

Het aanvaarden van deze schenking kadert in de strategische doelstelling Vrije Tijd, 
 
Actieplan VRIJ001007: We bouwen de bibliotheek uit tot een belevingsbibliotheek We bouwen de 
bibliotheek verder uit tot veel meer dan een uitleendienst. Het wordt een plek waar de 
Willebroekenaars terechtkunnen voor allerlei activiteiten en historische opzoekingen, om op de 

computer te werken, om kranten of tijdschriften te lezen, 
 

Actieplan VRIJ001009: We spelen onze toeristische troeven ten volle uit. Toerisme wordt steevast 
gelinkt aan vrije tijd maar heeft ook een economisch belang. Willebroek heeft een kwalitatief 
hoogstaand toeristisch aanbod maar dit wordt te weinig in de verf gezet. De gemeente zal het 
onroerend erfgoed en de toeristisch-recreatieve troeven ten volle uitspelen bij onze eigen inwoners 
en bezoekers aan onze gemeente. 
 

Actieplan VRIJ001010: De bevolking bewust maken van het cultuurhistorisch verleden Waardering 
voor waardevol historisch erfgoed. Bij renovatie niet alleen aandacht voor straten, paden en 
pleinen maar ook voor integratie van het onroerend erfgoed (gebouwen, monumenten en 
landschappen). 
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Het aanvaarden werd eveneens positief geadviseerd door de dienst cultuur (mondeling), de dienst 

GGZ (zie bijlage), de heemkundige kring Vaartland (zie bijlage) en de werkgroep Antonius (zie 
bijlage). 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

N.v.t. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit het voorstel van schenking van de heer J. Heymans te aanvaarden. 

 
De gemeenteraad aanvaardt de schenking van de heer J. Heymans. 

 
 

ICT 

3. Cipal - Bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende 

vereniging van 22 maart 2019 – goedkeuring kandidaat-bestuurders 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Juridische grond 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
 
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 445 
dat bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie 

maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet 
worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt 

overgegaan; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”); 
 
Gelet op de statuten van Cipal; 
 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal; 
 
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 
22 maart 2019 met de volgende agendapunten: 
 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 

2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van 
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 

3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene 
vergadering van 22 maart 2019; 
 

Gelet op art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden 
m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie bepaalt; 
 
Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in 
house-exceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele 
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd; 
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Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke 

controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden 
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers 
verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen; 
 

Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders: 
 
Dries Wim, burgemeester Genk 
Eens Karolien, schepen Tessenderlo 
Fourie Lore, schepen Landen 
Geypen Greet, schepen Mechelen 
Iacopucci Pietro, schepen Waregem 

Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar 
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde 
Matheï Steven, burgemeester Peer 
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg 
Paredaens Koen, schepen Zoersel 

Stijnen Francis, schepen Turnhout 

Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal 
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem 
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem 
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen 
 
Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide consultatie- 
en overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal;  

 
Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden 
werd met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke 
verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: 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, Solange Cluydts, 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 

Artikel 1:  
De gemeenteraad neemt kennis van de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-

bestuurders en keurt deze goed. 
 
Artikel 2:  
De gemeenteraad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele 
vertegenwoordiger aan : mevrouw Geypen Greet, schepen Mechelen 
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Artikel 3: 

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene 
vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien 
deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene 
vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de 

gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
 
Artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit 
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 

 
 

4. Raamovereenkomst voor “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de 

Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“ (Bestek. Nr. 

2017/HFB/OPMB/33326) 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Juridische grond 

Gelet op: 
 artikel 43, 11° van het Gemeentedecreet (of artikel 57,§3 GD); 
 de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2,4° en 15 van de 

wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten; 

 de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 (zie document VR PV 
2017/13 - punt 0029) tot gunning via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking 
van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit "Het aanbieden van een breed 
gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit spraaktelefonie (vast en mobiel) en 

marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief "Machine to Machine" of 

"Internet of Things") en virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)" verdeeld over de volgende 4 
percelen: 

o Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie, 
o Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik, 
o Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to 

Machine" en "Internet of Things"), 

o Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX); 
 het in uitvoering van deze beslissing door de projectleider Telecommunicatie goedgekeurde 

bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326, inzonderheid waar het Basiscontract stelt: 
o punt 4.1: De Raamovereenkomsten wordt geplaatst door de Vlaamse Gemeenschap, 

vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering bij delegatie, in de persoon van de 
Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken, hierna genoemd “Het Bestuur” 

De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij op: 

• enerzijds voor zichzelf (en dus voor de in 5.1.1 bedoelde entiteiten); 
• anderzijds ook als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van 

de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor de in 
punt 5.1.2 bedoelde entiteiten welke krachtens artikel 15 van de 
voormelde Wet van 15 juni 2006, bij afname vrijgesteld zijn van de 

verplichting om zelf een gunningsprocedure te volgen. 
o punt 4.2 : het Bestuur is bevoegd voor het opvolgen en bijsturen van de wijze waarop de 

Dienstverlener de Raamovereenkomst uitvoert en het wijzigen en beëindigen van de 
Raamovereenkomst, terwijl een Klant de leiding en het toezicht (zoals bedoeld in art. 11 
KB Uitvoering) uitoefent op de uitvoering van een door die Klant bestelde Dienst of 
Project. 

In dit Basiscontract wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan nemen. 

 
o punt 6 : Dienstverlener heeft geen exclusief recht op het leveren van de 

Dienstenpakketten. 
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Dit betekent o.a. dat voor wat betreft een locatie die (gebouw dat) door het Bestuur of een Klant in 

gebruik wordt genomen na toetreding tot de Raamovereenkomst, het Bestuur/de Klant de 
mogelijkheid heeft om een beroep te doen op (een) alternatieve operator(en)/dienstverleners. 
Dit betekent tevens dat de verschillende Klanten, evenwel met inachtneming van de bepalingen 
zoals vastgelegd in punt 16.6 (en in het bijzonder de naleving van een opzegperiode van drie (3) 

maanden), er kunnen voor opteren bepaalde Dienstenpakketten niet of niet meer af te nemen 
indien ze van mening zijn dat ze dit zelf of via een andere dienstverlener voor een betere 
prijs/kwaliteitverhouding kunnen krijgen. Dienovereenkomstig geeft het Bestuur geen enkele 
garantie wat betreft volume, noch qua trafiek, noch qua aantal abonnementen. 
 

o Punt 16.6 : Aangezien, in overeenstemming met punt 6 , binnen deze opdracht geen 
exclusiviteit wordt verleend aan de Dienstverlener, kan elke Klant tijdens de volledige 

duur van de Raamovereenkomst, op elk ogenblik en onder de voorwaarden van dit punt 
zonder kosten en zonder reden, ervoor opteren om alle of bepaalde Diensten niet meer af 
te nemen. 

 
In afwijking van de vorige alinea, zal de Klant die de afname stopzet van een Dienst waarvoor door 

de Dienstverlener een fysieke installatie op de klantenlocatie werd gerealiseerd, niettemin verplicht 

zijn tot het betalen van de maandelijkse prijs gedurende een totale periode van (maximum) 24 
maanden te re- kenen vanaf de eerste ingebruikname; en dit als vergoeding voor de door de 
Dienstverlener gemaakte kosten voor de fysieke installatie. 
Een Klant die wenst af te zien van verdere afname, zal de Dienstverlener   daarvan via een 
aangetekende brief op de hoogte brengen en moet een opzegtermijn van drie (3) maanden 
respecteren. 
Alle bepalingen met betrekking tot de te nemen Exit maatregelen bij het einde van de 

Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.3.2en met betrekking tot de Bijstand na beëindiging 
van de Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.5, gelden eveneens bij een Deelexit. 
 

 de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 waarbij voornoemde opdracht 
gegund wordt aan:  

 

o Wat betreft perceel 1 Vaste telefonie, marketingnummers & vaste 

datacommunicatie: 

▪ Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert 
II-laan 27 

 

o Wat betreft perceel 2 Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor 
professioneel gebruik : 

▪ Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert 

II-laan 27 
 

o Wat betreft perceel 3 Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen 
(“Machine to Machine” en “Internet of Things”) : 

▪ Orange Belgium NV met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, 
Bourgetlaan 3 

 

o Wat betreft perceel 4 Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX): 

▪ Nextel NV, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, 
Koralenhoeve 15 

 

Adviezen - argumenten 

Overwegende hetgeen volgt: 
 Als gevolg van de gunning van voormelde percelen, werd door de Vlaamse Gemeenschap 

voor elk perceel met de gekozen dienstverlener  een raamovereenkomst met één 
dienstverlener in de zin van de wet van 15 juni 2006 gesloten waarbij de Vlaamse 
Gemeenschap telkens optreedt als opdrachtencentrale in de zin van de artikelen 2, 4) en 15 
van de wet van 15 juni 2006; 

 De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van één of meerdere 

raamovereenkomsten via de opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij/het krachtens 
artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 
gunningsprocedure te organiseren; 
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 De gemeente heeft momenteel een telecommunicatiecontract lopende met Orange Belgium 

NV, waaruit kan uitgestapt worden op/afloopt op 31 mei 2019. 
 Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van deze door de opdrachtencentrale 

aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:  
o de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan 

de behoefte van de gemeente;  
o de gemeente moet zelf geen gunningsprocedure moeten voeren wat een besparing 

aan tijd en geld betekent; 
o de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake 

telecommunicatiediensten; 
 De gemeente is niet verplicht tot afname van diensten;  
 De gemeente heeft de keuze af te nemen van perceel 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 van 

voornoemde opdracht;  
 De nodige budgetten zijn beschikbaar. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeente doet beroep op  de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname 
van telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten voor de volgende 
percelen: 
 

 Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie, 

 Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik, 
 Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to Machine" 

en "Internet of Things"), 
 Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX); 

 
Artikel 2:  
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering. 

 
 

Facility 

5. Vuilnisbakken gemeente Willebroek - wijze van gunnen : openbare 

procedure - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 20 november 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen besloten in te stappen in 

het coachingstraject van Mooimakers. Door middel van het coachingstraject is het project Integrale 
properheid (prd 69) tot stand gekomen. Een van de doelstellingen in het coachingstraject is het 

opstellen van een vuilnisbakkenplan. Deze doelstelling is meegenomen in het project Integrale 
properheid. 
 

Feiten en context 

Actuele situatie: 

In de gemeente heerst er een wildgroei aan soorten, maten en kleuren vuilnisbakken. De 
verschillende vuilnisbakken dienen op een andere manier geopend te worden en hebben 
verschillende sloten. De verschillende vuilnisbakken zorgen voor een rommelig en vuil uitzicht. 
 
Gewenste situatie: 

- Een type vuilbak verspreid over de gemeente, eenvormigheid 

- Ergonomisch verantwoord 
- Makkelijk werkbaar 
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In kader van de eenvormigheid wordt in de aanbesteding dezelfde kleur geopteerd als voor het 

ander straatmeubilair: Ral 7015 
 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen. 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

Adviezen - argumenten 

In het kader van de opdracht “Vuilnisbakken gemeente Willebroek” werd een bestek met nr. 
2018/196 opgesteld door de Facilitaire dienst. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 150.000,00 excl. btw of € 181.500,00 incl. 
21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: € 173.659,00 Actie: LEEF001001003 Dienstjaar 

Vast te leggen:  AR: 2250007/020000 2019 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist:  
 
Artikel 1 :  
Het bestek met nr. 2018/196 en de raming voor de opdracht “Vuilnisbakken gemeente Willebroek”, 
opgesteld door de Facilitaire dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 

€ 150.000,00 excl. btw of € 181.500,00 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2 :  

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 3 :  

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld na controle OVAM ivm subsidies en 
bekendgemaakt op nationaal niveau. 
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Financiën 

6. Aanstelling van één afgevaardigde en één plaatsvervanger in de algemene 

vergadering van de Kleine Landeigendom Mechelen en omstreken 

Motivering 

Feiten en context 

De gemeente heeft als aandeelhouder recht om één afgevaardigde en één plaatsvervanger in de 
algemene vergadering van de Kleine Landeigendom Mechelen en omstreken aan te stellen. 

 

Juridische grond 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur ; 
 
Gelet op het decreet inzake intergemeentelijke samenwerking ; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

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, Solange Cluydts, 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 tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De Raad besluit om de heer Bavo Anciaux als afgevaardigde Algemene Vergadering en om mevrouw Hilde 
Van Dyck als plaatsvervanger afgevaardigde Algemene Vergadering van de Kleine Landeigendom 

Mechelen en omstreken aan te duiden en dit voor de duur van de huidige legislatuur. 

 
 

7. Voorstel van bestuurder raad van bestuur Kleine landeigendom Mechelen en 

Omstreken 

Motivering 

 

Feiten en context 

De gemeente heeft als aandeelhouder recht om een bestuurder voor de raad van bestuur van de 
Kleine Landeigendom Mechelen en omstreken voor te stellen. Het is evenwel niet zeker dat 

betrokkene ook effectief kan zetelen. 
 

Juridische grond 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur ; 
 
Gelet op het decreet inzake intergemeentelijke samenwerking ; 
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Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt 

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, Solange Cluydts, 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 tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad besluit om de heer Leo Neefs als kandidaat voor de raad van bestuur van de Kleine Landeigendom 
Mechelen en Omstreken aan te duiden en dit voor de duur van de huidige legislatuur. 

 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de raad voor om mevrouw Maaike Bradt als kandidaat 
voor de raad van bestuur van de Kleine Landeigendom Mechelen en omstreken aan te duiden en dit voor 

de duur van de huidige legislatuur. 
 
 

8. Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

Sociaal woonkrediet regio Mechelen 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Als aandeelhouder van nv Sociaal Woonkrediet – Regio Mechelen heeft de gemeente Willebroek recht op 
aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering met plaatsvervanger. 

 

Juridische grond 

Gelet op het decreet lokaal bestuur ; 
Gelet op het aandeelhouderschap van de gemeente Willebroek in nv Sociaal Woonkrediet – Regio Mechelen  

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad besluit om de heer Bavo Anciaux als vertegenwoordiger en om de heer Kevin Eeraerts als 
plaatsvervanger in de algemene vergadering bij nv Sociaal Woonkrediet – Regio Mechelen aan te 
stellen en dit voor de duur van de legislatuur. 
 
 

9. Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend 

volmachtdrager voor de algemene vergaderingen van ZEFIER 

Motivering 

 
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen 

beslissen; 

Gelet op het decreet 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 24 en 28; 
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op  7  januari 2019; 

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, Solange Cluydts, 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 tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad beslist :  
 
Artikel 1:  
De heer Luc Spiessens, aan te duiden als volmachthouder van de gemeente om deel te nemen aan 

de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier; 
 
Artikel 2:  
Mevrouw Ilse Lenvain, aan te duiden als plaatsvervangend volmachthouder van de gemeente om 

deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba 
Zefier. 

 
 

10. Aanstelling vertegenwoordigers algemene vergadering Ethias 

Motivering 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek heeft recht op 1 afgevaardigde in de algemene vergadering van Ethias. 

Tevens mag de aanstelling ineens gebeuren voor de duur van de bestuursperiode. 
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Juridische grond 

Gelet op het decreet lokaal bestuur. 
Gelet op het recht van de gemeente Willebroek op de aanstelling van één afgevaardigde in de algemene 
vergadering van Ethias ; 
Gelet op het feit dat deze aanstelling kan voor de duur van de legislatuur ; 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

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, Solange Cluydts, 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 tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad besluit om als afgevaardigde voor de gemeente de heer Danny De Maeyer en als plaatsvervanger 
mevrouw Solange Cluydts aan te duiden om te zetelen in de algemene vergadering van Ethias 
Verzekering, rue des Croisiers 24, 4000 Luik en dit voor de duur van de legislatuur. 

 
 

11. Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de Gemeentelijke 

Holding in vereffening 

Motivering 

Feiten en context 

De Gemeentelijke Holding NV is sinds 2014 in vereffening. Deze vereffening is nog steeds gaande. 

 
Er wordt nog 1 keer per jaar een algemene vergadering georganiseerd. 
 
De gemeente mag 1 vertegenwoordiger naar deze algemene vergadering afvaardigen. 
 

Juridische grond 

Gelet op het Lokaal Decreet ; 

 
Gelet op de jaarlijkse algemene vergadering ; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente 1 vertegenwoordiger mag afvaardigen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt 
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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, Solange Cluydts, 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 tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad stelt als vertegenwoordiger van de gemeente Willebroek in de algemene vergadering van 

de Gemeentelijke Holding NV in vereffening mevrouw Carine Van Praet en als plaatsvervanger de 
heer Danny De Maeyer voor de hele legislatuur aan.   

 
 

12. Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

Sokrema in vereffening 

Motivering 

Feiten en context 

Als deelgenoot van SOKREMA heeft de gemeente Willebroek recht op 1 vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering. 
 

SOKREMA is sedert 2016 in vereffening én dient als Sokrema in vereffening vernoemd te worden. 
 
Hoewel zij in vereffening zijn, wordt er nog voorgesteld om een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger aan te stellen voor eventuele algemene vergaderingen. 
 

Juridische grond 

 
Gelet op het decreet lokaal bestuur ; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

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, Solange Cluydts, 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 tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 
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Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad stelt als vertegenwoordiger in de algemene vergadering voor SOKREMA in vereffening de 
heer Danny De Maeyer en als plaatsvervanger de heer Kevin Eeraerts voor de hele duur van de 
legislatuur aan. 

 
 

13. Goedkeuring privacyverklaring in het kader van de informatieveiligheid 

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 privacyverordening (GDPR) een reeks nieuwe maatregelen voorziet 
voor de verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegevens; 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 23 januari 2019 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad keurt de privacyverklaring, zoals in bijlage toegevoegd, goed. 
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Bouwen en wonen 

Omgeving 

14. Dierenbescherming Mechelen VZW - voordracht vertegenwoordiger op de 

Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds 1 januari 2017 heeft de Gemeente Willebroek een overeenkomst met Dierenbescherming 
Mechelen VZW inzake de aanpak van de zwerfkattenproblematiek en het onderbrengen en 
opvangen van kleine huisdieren.  

 

Feiten en context 

De schepen bevoegd voor dierenwelzijn en/of milieu of hun vervanger kunnen in naam van de 
gemeente zetelen in de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van de vzw. 
 
De vertegenwoordigers van de Gemeente Willebroek worden aangeduid voor de volledige duurtijd 

van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 

Juridische grond 

Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 
Decreet lokaal bestuur. 

 
De overeenkomst van de Gemeente Willebroek, sinds 1 januari 2017, met Dierenbescherming 
Mechelen VZW. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

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, Solange Cluydts, 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 tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1: 

De heer Mickel Leers, Kleine Heide 2, 2830 Willebroek, voor te dragen als vertegenwoordiger op de 
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen en de Raad van Bestuur voor de periode van heden tot 
het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
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Artikel 2: 

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Dierenbescherming Mechelen 
VZW, Slachthuislaan 3, 2800 Mechelen.  

 
 

15. Goedkeuring Actieplan en begroting 2019 Intergemeentelijke 

omgevingshandhavingscel (IGOHC) 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 21 februari 2017 werd de samenwerkingsovereenkomst voor de intergemeentelijke aanpak van 
de omgevingshandhaving door de gemeenteraad goedgekeurd  

 

Feiten en context 

De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met IGEMO met betrekking tot handhaving 

omgevingsrecht.   

In samenwerking met de gemeenten werd in de schoot van IGEMO een intergemeentelijke cel 
opgericht belast met omgevingshandhaving (IGOHC) die als doelstelling heeft het 
omgevingshandhavingsbeleid van de deelnemende gemeenten te organiseren.  Met deze 
georganiseerde samenwerking wil de vereniging de aanwezige ervaring en kennis bundelen, om zo 
te streven naar een efficiënter omgevingshandhavingsbeleid en een rationalisering van de beheers- 

en exploitatiekosten.  

Het decreet omgevingshandhaving van 25/04/2014 wijzigt de Vlaamse regelgeving inzake 
handhaving omgevingsrecht op grondige wijze.  De intergemeentelijke handhavingscel speelt in op 
de mogelijkheden die bijkomend voor lokale besturen worden voorzien om handhavend op te 
treden in het kader van schendingen in het omgevingsrecht.  

Het beheercomité van de IGOHC komt minstens twee maal per jaar samen om onder meer het 
beleid uit te tekenen en de noodzakelijke afspraken te maken 

 

Juridische grond 

Het Decreet van 06/07/01 houdende intergemeentelijke samenwerking. 

Het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 43. 

Het Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning van 25 april 2014. 

Het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening van 9 februari 2018 

 

Adviezen - argumenten 

Er werd een handhavingsbeleidsplan intergemeentelijke omgevingshandhaving en een 
samenwerkingsprotocol uitgewerkt dat door de gemeenteraad in februari 2017 werd goedgekeurd. 
  
Daarna werden onder meer prioriteiten vastgelegd voor 2019, die het handhavingsbeleid mee 
bepalen.   

Voor de gemeente Willebroek betreft het: 
 
➢ Prioritair behandeld in geval van klacht: 

- Ruimtelijke ordening: 
• Onvergunde wijziging aantal woongelegenheden 
• Onvergunde functiewijzigingen 

• Onvergunde verhardingen (geplaatst vanaf 2014) 
 Niet-vergunde vergunningsplictige koterijen of vrijstaande of aangebouwde bijgebouwen 
 Aanmerkelijke reliëfwijzigingen en terreinwerken 
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- Milieu: 

 Geluidshinder 
 Garageactiviteiten (al dan niet in open lucht) 
 

➢ Ambtshalve te controleren in 2019: 

 
- Milieu en RO: 

• Opsporen niet vergunde inrichtingen 
• onafgewerkte bouwvallige constructies met vervallen vergunningen 

 
Het actieplan 2019 en de begroting 2019 worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 
 
Een performant vergunningenbeleid kan pas slagen wanneer er ook een handhavingsbeleid 
tegenover staat.   
 
Gelet op het feit dat beperkte middelen en beperkte tijd vragen om een efficiënte en realistische 

aanpak, wordt gewerkt met een aantal doelstellingen die in het beleidsplan zijn uiteengezet en 

worden prioriteiten bepaald, waaraan concrete acties worden gekoppeld in het actieplan.   
 
In het actieplan worden de doelstellingen concreet gemaakt. De lokale prioriteiten worden bepaald.   
 
Verder worden jaarlijks in het actieplan concrete acties uitgewerkt en bepaald waaraan de IGOHC 
in het betreffende werkingsjaar zal op inzetten. Het actieplan 2019 is sterk gelijkend op het 

actieplan van 2018. 
 
In het samenwerkingsprotocol wordt een standaard trajectaanpak voor handhaving opgenomen en 
worden de taakafspraken vastgelegd met de verschillende politiezones, de gemeenten en IGEMO.   
 
Gelet op het Gemeentedecreet en de andere decretale, wettelijke en reglementaire schikkingen ter 
zake. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :    0 nee       x   ja  Visumnummer : 2019/027 Datum :  14/2/2019 

Beschikbaar krediet: € 59.903,77 Actie: LEEF003002017 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 19.282,40 AR: 6131003 – BI: 039000 2019 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist :  
 

Artikel 1: 
goedkeuring te hechten aan de documenten in bijlage betreffende de Intergemeentelijke 
omgevingshandhaving opgesteld door Igemo: 
- Actieplan 2019; 
- Begroting 2019. 
 
Kosten: 

 Basistaken € 6.907,40  

Handhavingstaken € 12.375,00 

Totaal € 19 282,40 

 
Artikel 2 
Onderhavige beslissing voor verdere afhandeling over te maken aan het college van burgemeester en 
schepenen (cluster omgeving ). 
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IVA Innova 

16. Addendum Brownfieldconvenant met betrekking tot brownfieldproject nr. 7 

– Willebroek Noord, houdende de verlenging 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 6 juni 2009 werd Brownfieldconvenant met betrekking tot brownfieldproject nr. 7 – Willebroek 

Noord ondertekend; 
 
Deze convenant heeft een duurtijd van 10 jaar en neemt bijgevolg binnenkort een einde; 
 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de Actoren nog niet alle verbintenissen hebben kunnen realiseren en de 
termijn van de convenant onmogelijk kan worden gerespecteerd; 

 
Dat hierover in de addenda aan de overeenkomst betreffende de publiek-private samenwerking in 
het Brownfieldproject Willebroek-Noord ( dd. 20/07/2012 en 16/10/2012 ), in de 
Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. realisatie van de verbindingsweg en waterloop tussen 
Hoeikensstraat en Boomsesteenweg (dd. 23/10/2015) en in het addendum 4 bij de PPS tussen 
Actor 1, Actor 2 en Actor 3 (dd.05/09/2018) afspraken werden gemaakt. 
 

Juridische grond 

Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad de dato 22 juni 2004, houdende de goedkeuring van de 
eerste versie voor  een publiek- publieke samenwerkingsovereenkomst: 
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad de dato 22 mei 2007 houdende de goedkeuring en 
uitvoering van de definitieve versie voor een publiek- publieke samenwerkingsovereenkomst; 
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad de dato 26 juni 2007 houdende de goedkeuring en 
uitvoering van de definitieve versie voor een publiek- private samenwerkingsovereenkomst; 

 

Adviezen - argumenten 

Gelet op het feit dat de Actoren nog niet alle verbintenissen hebben kunnen realiseren en de 
termijn van de convenant onmogelijk kan worden gerespecteerd; 
 
De stuurgroep heeft in zitting van 22 januari 2019 aangegeven akkoord te kunnen gaan met een 
verlenging en zijn besluit met betrekking tot het voorwerp (artikel 2) en de verlenging van de 

convenant aan de Brownfieldcel zal worden voorgelegd; 
 

Bijkomende aandachtspunten vermeld in het voorliggende ontwerp: 
 Wijziging Actor 1( vennootschappen van de projectontwikkelaar) 
 Specifieke voorwaarden betreffende het indienen van het bodemsaneringsproject 
 De mogelijkheid tot participatie door derden (andere grondeigenaars dan Actor 1) 

 Het belang van een kwalitatief project op de zichtlocatie langs de A12 
 
Voorgesteld wordt de convenantsduur met 5 jaar te verlengen tot en met 15 jaar na ondertekening 
(i.e. tot en met 6/6/2024); 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Er zijn geen bijkomende financiële gevolgen anders dan diegene die reeds aangegaan werden in 

voorgaande addenda en publiek private samenwerkingsovereenkomst; 
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Raadslid Serrien vraagt wat de timing is van dit project. 

Burgemeester Bevers: ”De ontwikkeling is geboden aan subsidies. Daarom ook dat we een 
verlenging vragen van de convenant. We zullen trachten de trekker te zijn voor de 
Brownfieldlaan.” 

Besluit: Unaniem 

De raad beslist :  
 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp addendum Brownfieldconvenant met betrekking tot 
brownfieldproject nr. 7 – Willebroek Noord, houdende de verlenging, dit onder voorbehoud van 
goedkeuring door de gemeenteraad; 

 
Artikel 2   
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en 

uitvoering van het dossier; 
 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

17. 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) 
 

Proper Willebroek. 
 
Hebben de gemeentelijke diensten, die zich buigen over het schoonmaken van onze straten en 
pleinen, een vaste planning?  
Komen ze evenveel in alle straten?  
Waarom wordt deze planning niet tenminste online gepubliceerd, zodat mensen kunnen weten 

wanneer hun straat wordt aangepakt?  
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
De gemeente Willebroek is opgedeeld in 29 veegzones. Hierin zijn alle gemeentelijke 
wegen van de gemeente Willebroek vervat. De te vegen afstand bedraagt momenteel 
ongeveer 250 km. 

Deze veegzones worden één voor één aangepakt en komen zo 3 tot 4 maal per jaar aan 
de beurt. Elke straat of weg wordt dus minstens 3 maal per jaar geveegd.  
 
Aangezien de ene maal een zone meer tijd in beslag neemt dan een andere maal is het 

onmogelijk om een exacte planning te geven welke datum juist welke straat wordt 
geveegd. Andere factoren zoals herstellingen en onderhoud aan de veegwagens en 
werktuigdrager en (onverwachte) afwezigheden van bestuurders van deze wagens 

maken dit nog complexer.  
Waar de veegwagen niet kan vegen wegens geparkeerde wagens, wordt één of twee 
weken later parkeerverbod voorzien om hier alsnog te kunnen vegen. 
In de periode september – maart gaat het vegen over het algemeen een stuk sneller, in 
vergelijking met de periode april-augustus aangezien onkruidgroei in de goten de 
werken vertragen.  
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Om dit op te vangen en tevens door de voortdurende uitbreiding van het wegennet door 

nieuwe verkavelingen, is er voor 2019 voorzien in de aankoop van een tweede 
werktuigdrager met onkruidborstel en een nieuwe veegwagen ter vervanging van een 
oude veegwagen. De procedure voor prijsvraag is hiervoor momenteel lopende.  
 

Raadslid Bozyigit vraagt waarom er bij veegwerken geen gebruik gemaakt wordt van 
parkeerverbod. 
 
Schepen Bradt geeft aan dat de probleemzones in kaart gebracht zijn en de 
probleemzones wordt gebruik gemaakt van parkeerverbod. 
 
Raadslid Bozyigit vertelt dat men in Boom zelfs een jaar vooraf de planning publiceert. 

 
Schepen Bradt verwijst naar haar bovenstaand antwoord. 
 
Raadslid Bozyigit geeft aan dat onverwachte zaken altijd kunnen gebeuren, maar men 
zou dan ook kunnen publiceren dat er een onverwacht probleem is. Hij geeft aan dat het 

antwoord van de schepen duidelijk is, maar dat de inwoners er niks mee zijn. 

 
 
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) 
 
Live uitzenden van de Gemeenteraadszittingen. 

 
Waarom worden de gemeenteraden niet live uitgezonden?  
Zo kan iedereen die het wenst toch mee volgen? Dat kan zelfs via FaceBook… 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
Er werd tot op heden ook geen budget voor gereserveerd. 

 

Technisch : 
Enkel al zeer beperkt informatief mogelijkheden verkend. 
Wil je een goede kwaliteit dan moet je ook investeren in goede geluidsapparatuur (voor 
ieder raadslid) en beeldopnamemateriaal.  (raming : € 30.000 - € 40.000 ) 
Huidige raadzaal, indeling en meubilair zijn niet echt geschikt voor een vaste 

geluidsinstallatie. 
Dacht tevens dat dit gebouw op termijn wordt afgebroken… 
 
Kan eventueel mee worden opgenomen in MJP 2020 – 2025. 
 
 
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) 

 
Onveilige verkeerssituatie voor zwakke weggebruikers ter hoogte van het August Van 
Landeghemplein 

 
Op ’t August Van Landeghemplein komen heel wat straten en bijgevolg verkeersstromen samen of 

ze passeren er.  
Mijn vraag gaat over een specifieke stroom van voetgangers – kinderen vaak – die komen van 
onder andere Basischool ’t Pleintje en die richting de Dr. Persoonslaan gaan en omgekeerd. 
Normaal gezien moeten zij de voetpaden volgen en daar waar nu zebrapaden/lichten staan de 
straten oversteken  (kruispunt Dr. Persoonslaan/Overwinningsstraat/Oud-Strijdersstraat/A. Van 
Laneghemstraat). Men moet dan evenwel – in het slechtste geval – drie maal de straat oversteken 

om te geraken waar men moet zijn … 
Helaas – want onveilig - steken velen nu gewoon de August Van Landeghemstraat over op het 
gelijknamige plein zelf, richting Dr. Persoonslaan of omgekeerd, zonder dat daar een zebrapas 
aanwezig is. 
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Onze vragen:  

Is het bestuur zich bewust van deze situatie? 
Bestaat de mogelijkheid dat op die plek – in dat eerste stuk van de August Van Landeghemstraat, 
vertrekkende van aan het voornoemde kruispunt - een zebrapad wordt aangelegd, zodat men daar 
op een veilige manier de straat kan oversteken (wel wetende dat aan de overzijde van dat stuk 

straat parkeerplaatsen zijn voorzien)? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Volgens de wegcode moet een voetganger die wenst over te steken voorrang verlenen 
aan autobestuurders, ook binnen een zone 30. Gelet op de lage snelheid kan men stellen 
dat het niet vereist is om voor de veiligheid van de voetganger speciale 

voetgangersoversteekplaatsen te voorzien.  Door de snelheid te verlagen naar 30 
km/uur krijg je als weggebruiker meer tijd om oogcontact te maken en tot wederzijds 
respect te komen. Of een voetganger voorrang krijgt, is dus afhankelijk van de 
hoffelijkheid van de bestuurder. Indien er wel oversteekplaatsen aanwezig zijn dient 
men hier van gebruikt te maken, en dit tot een afstand van 30m voor en na de 

oversteekplaats.   

 
Zebrapaden worden principieel niet toegepast binnen zones 30, omdat de zone werd 
ingericht zodat voetgangers er op een veilige manier gebruik kunnen maken van de 
gehele publieke ruimte. In principe zouden voetgangers dus overal moeten kunnen 
oversteken. Aan de zebrapaden die wel werden behouden binnen de zone 30, 
bijvoorbeeld in de Schoolweg, hebben voetgangers voorrang en moeten bestuurders 
stoppen. 

Bovendien worden de leerlingen van basisschool ’t Pleintje ’s middags en ’s avonds 
begeleid in rijen.  Het staat de school ook vrij om eigen gemachtigde opzichters in te 
zetten op locaties die door hen als onveilig worden ervaren.      
 
Schepen Spiessens geeft aan dat bij de politie tussen 1/1/2017 tot op vandaag slechts 2 
ongevallen gekend zijn. Ook van de school krijgen we geen signalen. In principe is de 
situatie veilig, maar uiteraard zijn er altijd enkele hardleerse mensen. 

 

Raadslid Serrien geeft aan dat de fietsers daar ook over rijden en dat zeker en vast wel 
een onveilige situatie is. 
 
Schepen Spiessens: “We zijn ook aan het kijken om in de buurt een rijbaankussen te 
leggen waardoor men veel moeilijker kan optrekken.  

 
Raadslid De Laet: “Moest iedereen zich aan de regels houden, dan zouden er geen 
ongevallen zijn. Moest dit wel zo zijn, zullen we verwijzen naar deze gemeenteraad.” 
 
Raadslid Reyntiens geeft aan dat een markering die duidelijk maakt dat er fietsers / 
voetgangers kunnen oversteken geen kwaad zou kunnen. 
 

Schepen Spiessens: “Als je daar een markering plaatst, denken voetgangers en fietsers 
dat ze voorrang hebben en dat is ook gevaarlijk.” 
                                                                          
 
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) 

 
Erbarmelijke toestand van het sportveld ter hoogte van de Sint-Amanduskerk in 
Blaasveld 
 
Al sinds geruime tijd ligt het basketbalveld naast de Sint-Amanduskerk te Blaasveld er in slechte 
staat bij.  

 
Tegels die los liggen, boomwortels die omhoog komen, zitbanken die in slechte staat zijn, 
basketbalborden en ringen die in slechte staat zijn en zo kunnen we nog even doorgaan.  
Kinderen en jongeren mijden het plein daarom met als gevolg dat het bijna niet meer gebruikt 
wordt. 
Dit pleintje heeft veel meer potentieel, kan veel beter benut worden en dat is een spijtige zaak.  
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Er zou bijvoorbeeld een nieuw plein aangelegd kunnen worden zoals het plein met tennisveld aan 

de schalk. 
 
Onze vragen: 
 

Is de gemeente op de hoogte van deze situatie? 
Wat gaat de gemeente hier aan doen? 
Is het een haalbare kaart om op korte termijn een nieuw plein aan te leggen? 
 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 

De gemeente is op de hoogte van de huidige staat van dit pleintje. Dit pleintje maakt 
echter integraal deel uit van het veel ruimere ‘project Blaasveld’ dat voorziet in de 
herinrichting van onder meer de ganse zone rondom de kerk (exclusief de 
begraafplaats), maar inclusief het W. Lefèbvreplein, de Dorpsstraat (tot aan de 
spoorwegovergang) en Mechelsesteenweg.  Voor dit project zal een masterplan worden 

opgemaakt, waarna dit masterplan in een viertal fasen zal worden vertaald in concrete 

ontwerpen, en gerealiseerd zal worden.  De fase rondom de kerk, waartoe ook dit 
pleintje behoort, komt daarbij eerst aan bod.  De uitvoering is gepland voor 2020.  De 
ontwerper voor deze opdracht, de tijdelijke vereniging Stramien-Talboom, werd onlangs 
door het college van burgemeester en schepenen aangesteld.  Een startvergadering 
wordt gepland in april van dit jaar.  Het ontwerp voorziet ook in de nodige participatie 
waarbij ook de noden van de buurt aan het licht zullen komen. 
 

Met deze planning voor ogen heeft het uiteraard weinig zin nog tussentijds te investeren 
in dit pleintje.  Investeringen hier zullen deel gaan uitmaken van het grotere geheel.   
 
Raadslid Boeykens vraagt of er ook een datum voorzien is voor de ingrepen op korte 
termijn, bijvoorbeeld voor de basketringen. 
 
Burgemeester geeft aan dat dit opgenomen is in het raamakkoord, dus waarschijnlijk 

voor de zomer. 

 
Raadslid Serrien vraagt of er een datum bekend is voor het participatietraject. 
 
Burgemeester antwoordt dat dit nog zal gebeuren, maar dat eerst de kick off nog moet 
plaatsvinden. 

 
Raadslid Georges Meeus verlaat de vergaderzaal 
 
 
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) 

 
Verkoop Cultureel Centrum De Ster – een stavaza? 
 
Brouwerij en gewezen cc “De Ster” staat ondertussen al vele jaren – sinds begin 2015 indien ik mij 
niet vergis - leeg. De verkoop is blijkbaar nog altijd niet afgerond. 

 
Wat is de huidige stand van zaken van dit dossier? 

Welke kosten genereerde het gebouw nog voor de gemeente Willebroek sinds het leegstaat? 
 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
In het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 werd  de verkoop van de CC De Ster 

onder  Beleidsitem 070500 “Gebouwen – gemeenschapsgoederen”   ingeschreven 
als  Actie : VRIJ 001999007 (desinvestering); 
De gemeente Willebroek heeft via een openbare verkoopprocedure de gebouwen en 
aanhorige grond van het Cultureel Centrum ‘De Ster’ (hierna het “Onroerend goed”) te 
koop aangeboden. 
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Op 22 juni 2015 werd door Gands nv een formeel aanbod gedaan van € 1.125.000, 

evenwel onder de volgende opschortende voorwaarden van: 
 

1. het bekomen van een definitieve en uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning 
en eventueel - in zoverre van toepassing - een definitieve en uitvoerbare 

milieuvergunning; 
2. het volledig asbestvrij zijn van het bestaande gebouw en constructies; 
3. de formele bevestiging dat er voor Gands nv geen extra kosten zijn voor 

saneringswerken of voor afvoer of verwerking van vervuild grondverzet. 
 
Bovenvermeld aanbod met opschortende voorwaarden werd bij het besluit van de 
gemeenteraad van Willebroek van 5 september 2015 aanvaard. 

 
Op 23 december 2015 werd door Gands nv een aanvraag ingediend tot het bekomen van 
een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot de renovatie van de voormalige 
brouwerij en de ontwikkeling van een residentieel nieuwbouwproject inhoudende 40 
appartementen met ondergrondse parking. 

 

De stedenbouwkundige vergunning werd bij het besluit van het college van 
burgemeester en schepenen van Willebroek van 15 april 2016 verleend mits naleving 
van de opgelegde lasten en voorwaarden. 
 
Tegen voornoemd besluit van het college van burgemeester en schepenen werd op 27 
mei 2016 administratief beroep aangetekend bij de deputatie van de provincie 
Antwerpen. 

Middels het besluit van de deputatie van 25 augustus 2016 werd het administratief 
beroep evenwel niet ingewilligd. 
 
Tegen die beslissing werd op 10 november 2016 een verzoekschrift tot nietigverklaring 
ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
Aangezien de stedenbouwkundige vergunning reeds enkele jaren het voorwerp is van 
betwisting, meent Gands nv dat er nog geen definitieve en uitvoerbare 

stedenbouwkundige  vergunning voorligt  waardoor de koop-verkoop nog niet definitief 

is en dus de koopprijs nog niet moet worden betaald. 
 
Huidige toestand: 
In april 2018 werden de laatste debatten gevoerd voor de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen.. 

Er werd door de dienst meermaals contact opgenomen met de griffie… maar tot op 
heden is het nog steeds wachten op het arrest .  
De dienst doet  wekelijks controle op de publicaties van de arresten van de RvvB 
 
Wat betreft kosten: 
Kunnen wij bevestigen dat er geen specifieke kosten aan het gebouw verbonden 
zijn,  lopende kosten zijn de gas- elektriciteit – en wateraansluiting, evenwel 

zonder verbruik. 
 
Raadslid De Laet vraagt zich af of het wel klopt dat er geen kosten zijn. Hij geeft aan dat 
er verwarmd wordt in de winter. Hij vraagt dan ook een overzicht van alle kosten 
(energie, meterkosten, grondlasten, …). Hij vraagt ook of de bouwvergunning nog wel 

geldig is. In principe geldt deze 3 jaar of werkt dit in dit geval opschortend ? 
 

Burgemeester zegt dat hij dit zal navragen, maar denkt dat dit opschortend werkt. 
 
Raadslid Reyntiens vraagt of de firma nog wel geïnteresseerd is in dit project. 
 
Burgemeester vertelt dat er een verbintenis is. 
 

 
Raadslid Georges Meeus betreedt de vergaderzaal 
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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) 

 
Fietsen in Willebroek 

 
De lente is terug en traditioneel wordt er dan opnieuw zeer veel gefietst. 
 
Buiten het recreatieve fietsen kan er ook vastgesteld worden dat er een toename is van het woon-
werkverkeer met de fiets. 
 
Goed voor het klimaat en hopelijk goed voor de gezondheid als men zonder ongelukken kan rijden. 

 
Fietsers blijven zwakke weggebruikers en dienen optimaal beschermd te worden. 
 
Bestaat er een inventaris van alle fietspaden? 
 

Zo ja, op welke wijze wordt deze gehanteerd! 

 
Zo neen op welke wijze wordt er een structureel en gewoon onderhoud van de fietspaden voorzien 
en gepland voor de aanleg van nieuwe? 
Blijkbaar worden er wel nieuwe fietspaden aangelegd, maar reeds bestaande fietspaden lijden wel 
aan een gebrek aan onderhoud en kan men moeilijk nog reglementair noemen. 
 
Soms kan men met zeer beperkte middelen heel veel doen, maar blijkbaar is dit niet prioritair als 

men kijkt hoe sommige fietspaden erbij liggen.  
 
Regelmatig worden ook bestaande fietspaden opgebroken om allerlei redenen. 
 
Principieel dienen deze nadien in oorspronkelijke toestand hersteld te worden, maar in de praktijk 
laat dit wel steeds sporen na, maar tijdens deze werken zelf zijn er regelmatig zeer gevaarlijke 
situaties veelal omdat aannemers in gebreke blijven. 

 

Op welke manier wordt daar tegen opgetreden? 
 
Welke specifieke veiligheidsmaatregelen worden er genomen langs industrieterreinen? 
 
Welke houding neemt men aan tegenover speed pedelecs (zullen zij al dan niet geweerd worden op 

bepaalde plaatsen)? 
 
Buiten de fietsen zijn er ook de rijwielen en voortbewegingstoestellen. 
 
Welke houding wordt daar ingenomen? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 

 
Zowel de lokale als de bovenlokale fietsverbindingen zijn opgetekend in het 
Mobiliteitsplan Beleidsplan versie 2002 en versie 2010.  Het betreft hier zowel de 
bestaande als gewenste toestand.       
 

Er werd de afgelopen jaren heel wat geïnvesteerd in fietspaden, ook de bestaande.  Zo 
werden de fietspaden langs een aantal toegangswegen systematisch vernieuwd.  Het 

gaat dan om de fietspaden langs de Beenhouwerstraat, Hoogstraat en 
Beekstraat.  Recenter werd ook het fietspad langs de Baeckelmansstraat grondig 
aangepakt.  Andere fietspaden die aan bod kwamen betreffen deze langs de 
Tisseltsesteenweg en de doortocht A12-kanaal (Dendermondsesteenweg,… ). 
 
Naar de toekomst toe zullen ook een heel aantal andere fietspaden worden aangepakt. 

Vaak kaderen deze binnen grotere projecten, waardoor ‘lokale investeringen’ zoals dit 
gebeurde voor de Beekstraat,… niet opportuun zijn.  Het gaat dan om bijvoorbeeld: 
 

 Fietspad Breendonkstraat, tussen de Overwinningsstraat en Ringlaan, kaderend 
binnen het project Breendonkstraat 
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 Fietspad Mechelsesteenweg, tussen het kanaal en de Ten Bergstraat, kaderend 

binnen het project Blaasveld 
 Fietspad Stationsstraat, aansluitend op het nieuwe fietspad langs de Schoolweg, 

kaderend binnen het project Willebroek Morgen fase 4 
 

Binnen de industriële verkavelingen zoals de Schoondonkweg wordt eveneens toegezien 
op de aanleg van fietspaden waar wenselijk.  
 
Wanneer fietspaden worden onderbroken voor werkzaamheden is het in eerste instantie 
de politie die zal toezien op het naleven van de signalisatie, veiligheid,… tijdens deze 
werken.  Nadien controleert de gemeente het herstel van het fietspad.  Op termijn zal 
hier nog meer aandacht aan besteed kunnen worden.  Binnen de dienst wordt 

onderzocht hoe dit beter aangepakt kan worden, al vraagt dit ook bijkomende middelen.   
 
Wat de speedpedelecs betreft worden de bestaande verkeersmaatregelen die er voorzien 
zijn in de Wegcode verder geïmplementeerd.  Deze klasse P voertuigen zijn verboden op 
de gemengde voet- en fietspaden aangeduid met de verkeersborden D9 en D10, hiervan 

afwijken is wettelijk niet mogelijk.  Verder zijn klasse P voertuigen toegelaten op de 

rijbaan of op de fietspaden (D7), daar waar de maximale snelheid maximaal 50 km/u 
bedraagt.  Het eventueel verbieden van klasse P voertuigen op fietspaden aangeduid met 
de borden D7 is afhankelijk van de staat en inrichting van de aanliggende rijweg.”     
 
Raadslid Meeus: “Ik heb gezegd dat er wel nieuwe fietspaden worden aangelegd, maar 
dat de oude vergeten worden. Nochtans zou met kleine ingrepen al heel wat opgelost 
kunnen worden in bijvoorbeeld de V Dumonlaan, Stuyvenbergstraat, Mechelsesteenweg. 

Men moet altijd uitgaan van de idee dat de fietser de kortste en best berijdbare weg 
neemt.” 
 
Schepen Spiessens: “Vroeger werden fietspaden aangelegd in klinkers, nu in rode beton. 
Dat rijdt makkelijker. Als je ideeën hebt, mag je die altijd doorgeven.” 
 
Raadslid Meeus vraagt om in de toekomst rekening te houden met bredere fietspaden, 

verlichtingen, trillingscomfort, … En ook het onderhoud van de drukst bereden 

fietspaden kan beter. 
 
Raadslid Vanoverschelde vraagt of er ook een mogelijkheid is om het project met 
Flegado ook te voorzien voor inwoners.  
 

Schepen Spiessens: “Dit is een project met 3 andere gemeenten en met Flegado. In 
eerste instantie via bedrijven, maar het is ook mogelijk voor particulieren. 
 
 
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) 

 
Zone 30 langs de scholen 
 
Wanneer komen de dynamische verkeersborden er? 
 

De voordelen hiervan zijn gekend en er zijn ook al beloften in die zin gedaan. 
 

Terloops: langs de Mechelsesteenweg bijvoorbeeld is het gewone verkeersbord van 30 km 
vakkundig verstopt en niet zichtbaar voor een automobilist die niet op de hoogte is van de lokale 
toestand. 
 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 

 
In Willebroek zijn er drie schoolomgevingen die in aanmerking komen voor variabele 
snelheidsborden.  Het snelheidszoneringsplan dat voor het hele grondgebied van de 
gemeente werd opgemaakt, werd goedgekeurd door het college in zitting van 12 oktober 
2018.   
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In dit plan is een variabele zone 30 (tijdens de schooluren) voorzien voor de 

schoolomgeving Sancta Maria Breendonkstraat, Sint Joris Mechelsesteenweg en 
Hinxelaar en de Klim-op school in Tisselt. 
 
De variabele snelheidsborden in de Breendonkstraat komen er na de heraanleg van de 

straat in eind 2020.  Voor de twee andere schoolomgevingen is de plaatsing dit jaar 
voorzien.  Deze zullen aangekocht worden door de politiezone met budgetten die door de 
gemeente ter beschikking werden gesteld.      
 
 
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) 
 

Zone-30 en algemene verkeersveiligheid Blaasveldstraat 
 
In de Blaasveldstraat in Tisselt, zeker in de buurt van Freinetschool Klim-Op is het dikwijls het hart 

vasthouden en hopen dat een voetganger of fietser niet wordt aangereden. Als de vriendelijke 

politieman ’s ochtend iedereen helpt oversteken en goeiemorgen zegt, is er schijnbaar geen vuiltje 
aan de lucht. Al bevinden vele jongere fietsers zich een paar honderd meter verder richting 
rondpunt naar de N16 zich in een twilight zone tussen fietspad en straat waar ze worden opgejaagd 
met personenvoertuigen waarvan de bestuurders zich plots bewust worden van de 
snelheidsbeperking van 50km/u.  
 
De Blaasveldstraat tussen kerk en rondpunt aan Mazda mag alleen door plaatselijk vervoer worden 

gebruikt. In de omgeving van de Freinetschool Klim-op van het GO! is er een zone-30.  
 
 
Op het terrein waar vroeger Meubelen Van den Bergh te vinden was, staan binnen onafzienbare tijd 
17 appartementen. Daarnaast wordt de Blaasveldstraat door bewoners van de Hoogstraat en de 
wijk tussen beide straten als sluipweg gebruikt, waarmee de uitzondering voor plaatselijk verkeer 
in de feiten wordt genegeerd. Daarom vinden we dat de veiligheid van de schoolgaande kinderen 

en de fietsers beter wordt gegarandeerd indien er voor deze straat vanaf de kerk tot aan het begin 

van het fietspad een zone-30 wordt ingevoerd.  
 
Onze vragen: 
1. Vonden er controles plaats met betrekking tot de snelheidslimieten (respectievelijk 30 en 50) en 
de uitgezonderde plaatselijke verkeer in de Blaasveldstraat?  

2. Is het college van Burgemeester en Schepenen bereid tot het invoeren van een zone-30 vanaf 
de kerk in Tisselt tot waar het fietspad in de Blaasveldstraat begint?  
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
In oktober 2018 werden er in de Blaasveldstraat (t.h.v. kruispunt met Jan 
Hammeneckerlaan) snelheidsmetingen gedaan.  De gemiddelde snelheid bedraagt 43 

km/u, daar waar er maximaal 50 km/u toegelaten is.  Specifieke handhaving op UPV is 
door de politie moeilijk te controleren.  Door de aanwezigheid van o.a. een 
krantenwinkel, kapperszaak en autodealer kan men bij een controle altijd argumenteren 
dat men op deze adressen moet/moest zijn.  Controles kunnen enkel met anonieme 
voertuigen gebeuren waarbij de overtreder op heterdaad moet ‘betrapt’ worden op de 

UPV overtreding. 
 

Blaasveldstraat ri N16 ri Tisselt-centrum 

Aantal voertuigen 

(totaal =1181) 

640 541 

Toegelaten snelheid:  50 50 

Snelheid V85 46 km/u 49 km/u 

Gemiddelde snelheid 42,0 km/u 44,3 km/u 

% Snelheidsinbreuken  > 
50 km/u 

4,4 % 12,8 % 

% Snelheidsinbreuken  > 
60 km/u 

1,1 % 3,1 % 
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In het door het college goedgekeurde snelheidszoneringsplan (12/10/2018) werd het 

regime van 50 km/u bevestigd, met een variabele zone 30 km/u (tijdens de schooluren) 
in de schoolomgeving Klim-Op school.    Bovendien is sinds 2014 het beurtelings 
parkeren afgeschaft in het deel Blaasveldstraat tussen de Jan Hammeneckerlaan en de 
rotonde aan Mazda.  Deze verkeersmaatregel zorgt in combinatie met de op de rijbaan 

aangeduide parkeervakken in het eerste deel van de Blaasveldstraat voor een 
verkeersremmend effect.  Er is geen intentie om af te wijken van het goedgekeurde 
zoneringsplan.  
 
Raadslid Serrien : ‘We vragen niet om heel de straat zone 30 te maken, maar wel van de 
kerk tot aan het plateau. Het schoolgebeuren begint namelijk al van de kerk.’ 
 

 
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) 
 

Maatregelen tegen asbest in Willebroek 

 
Asbestpaniek bij werknemers Belgisch bedrijf na positieve tests’, zo luidde de titel bij een artikel op 
de website van de krant De Morgen op 3 maart.  Eronder lazen we dat een onderhoudsgebouw in 
Tisselt inderhaast afgesloten werd na positieve tests op asbest. Werkenemers van het bedrijf Etex 
Building Perfomrance, onderdeel van de Etex Group, zouden mogelijk tot op het moment van 
afsluiten met asbest in aanraking zijn gekomen, zo bleek uit stalen die in een oud magazijn werden 
afgenomen.  

 
De zeer besmettelijke, want longvlieskanker veroorzakend stof, bevond zich op rekken van het 
onderhoudsmagazijn. Dat asbeststof zou naar beneden gedwarreld zijn door frictie van oude 
dakplaten, die bij windstoten over elkaar schuren. We mogen ons daarbij de vraag stellen of er van 
die stofdelen niet in de lucht verplaatst zijn.  
 
Asbestvervuiling is voor onze streek in het bijzonder een historisch gegeven. Via studies en 

extrapolaties kwam men erachter dat in Vlaanderen zeker nog 3,7 miljoen ton van het goedje 

terug te vinden moet zijn. Onder meer het Blaasveldbroek werd getroffen door de vervuiling met 
asbest, maar ook honderden woningen, waar vaak opritten met asbest werden verhoogd. De 
ambitie is echter onze regio tegen 2040 asbestvrij te maken.  
 
Vermits onze gemeente en in het bijzonder Tisselt in hoge mate is blootgesteld aan asbest, maar 

ook omdat het goedje voor zowat alle toepassingen werd gebruikt, vragen we ons met Groen-EOS 
af in welke mate de gemeente Willebroek over een inventaris beschikt van de aanwezigheid van 
asbest. Op de website van de gemeente is een pagina te vinden waarop een document ter 
inventarisatie downloadbaar zou moeten zijn, maar het is niet beschikbaar. Misschien gaat het over 
een vergetelheid, maar aangezien de ernst van de problematiek kan dit best in orde worden 
gebracht.  
 

Onze vragen: 
1. In hoeverre zijn de gekende plaatsen met asbest gesaneerd?  
2. Beschikt de gemeente over een inventaris met plaatsen waar nog asbest kan worden 
aangetroffen? 
 

 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 

 
De gemeente heeft meegewerkt aan een initiatief van OVAM voor de sanering van 
asbestdraailingen, dewelke afkomstig zijn van het afdraaien van buisranden van 
asbestcementen, riool- en waterleidingsbuizen. Ze  werden in het verleden door 
asbestverwerkende bedrijven uit Kapelle-op-den-Bos en Willebroek ter beschikking 
gesteld van werknemers en omwonenden als verharding of ophoging van hun 

perceel.  Alle aanmeldingen werden onderzocht en indien nodig gesaneerd onder leiding 
van een bodemdeskundige. 
 
Daarnaast beschikt de gemeente over een asbestinventaris voor de gemeentelijke 
gebouwen. 
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De gemeente beschikt niet over een asbestinventaris van gebouwen voor gans het 

grondgebied.  Particulieren zijn immers tot op heden niet verplicht een asbestinventaris 
op te maken voor hun woning of appartement.  Door de goedkeuring van het Actieplan 
Asbestafbouw (20 juli 2018) besliste de Vlaamse Regering dat voor alle gebouwen met 
risicobouwjaar (<2001) een asbestinventaris verplicht zal worden bij de verkoop. Deze 

verplichting zal vermoedelijk einde 2021 of begin 2022 van kracht worden. 
 
Raadslid Serrien zegt dat het geen kwaad kan om ook toekomstige generaties te 
informeren over de gevaren van asbest. 
 
Schepen Bradt antwoordt dat dit voorzien is in het project. 
 

 
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) 
 

Stand van zaken Vervoerregio Mechelen 

 
Het begrip ‘basismobiliteit’ werd een paar jaar geleden door Vlaams Minister van Mobiliteit Ben 
Weyts (N-VA) vervangen door ‘basisbereikbaarheid’ onder het mom ‘de reiziger staat centraal’. 
Concreet werd Vlaanderen ingedeeld in 15 vervoersregio’s, waarvan voor onze provincie onder 
meer de vervoersregio Mechelen, waar onze gemeente toebehoort.  
 
Elke vervoerregio heeft een raad waarin de lokale besturen op structurele basis samenzitten met 

alle mobiliteitsspelers zoals De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, maar ook de NMBS. Die 
raad zal het aanvullend net mee uittekenen en heeft dus de regie van het vervoer op maat in 
handen. Elke vervoerregio zou tot een heus mobiliteitsplan moeten komen. Dat plan zal dan de 
optimale samenwerking tussen de verschillende vervoersmodi zoals trein, tram, bus, taxi en fiets 
uittekenen.  
 
Onze vragen: 

1. Wat is de stand van zaken betreffende de opmaak van het mobiliteitsplan voor de regio 

Mechelen?  
2. Op welke manier kan de gemeenteraad op min of meer regelmatige basis op de hoogte 
gehouden worden van de ontwikkelingen in de vervoerregioraad en de uitvoeringen van het 
mobiliteitsplan?  
 

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
In zitting van 21 februari 2017 besliste de gemeenteraad deel te nemen aan het project 
‘Vervoersregio Mechelen’.  De proefregio Mechelen zal opgevolgd worden door een 
bestuurlijke ‘Vervoersregioraad’ (VVRR) bestaande uit een vertegenwoordiging van de 
19 betrokken gemeenten, de vertegenwoordiging van het Vlaams beleidsdomein 

Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), de betrokken provinciebesturen, NMBS en 
Infrabel.  Medio februari 2019 werd door het departement MOW van de Vlaamse 
Overheid aan de 19 gemeenten die opgenomen zijn in de vervoersregio Mechelen 
gevraagd wie als vertegenwoordiger in de VVRR zal zetelen.  Deze officiële aanduiding 
door de gemeenteraad staat geagendeerd voor de zitting van 23 april 2019. 

Op dit moment is de procedure voor de aanstelling van een studiebureau per 
vervoerregio opgestart, qua timing zal dit - onder optimale omstandigheden - in de loop 

van april 2019 kunnen opstarten.  Van zodra de aanstelling van het studiebureau 
gebeurd is, kan de bestuurlijke VVRR opgestart worden, timing hiervoor is ergens in de 
loop van mei 2019. 
Een periodieke terugkoppeling aan het college tijdens het studietraject is voorzien, 
afschriften van deze notulen zijn op eenvoudig verzoek raadpleegbaar.   
 

Op het eind van de vergadering vraagt raadslid Bozyigit of hij nog een vraag mag stellen 
inzake Willebroek samen tegen haat en terreur. Dit wordt toegestaan door de voorzitter. 
 
Raadslid Bozyigit zegt dat hij dit een topinitiatief vindt, maar dat hij een probleem heeft 
met de woordkeuze. Hij geeft aan dit voor hem geen zinloos geweld is. 

https://www.ovam.be/asbestafbouwbeleid
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Burgemeester: “Ik sta versteld. Het is gelijk hoe je het noemt. Voor ons is dit een 

gelijkaardig initiatief als 2 jaar geleden. Heel dit verhaal is een inclusief verhaal, zonder 
uitzondering. Het stemt me droef en het raakt me als mens.” 
 
Raadslid Bozyigit: “Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag gekregen. Je durft niet 

zeggen dat dit valt onder terreur.” 
 
Burgemeester: “Elk geweld hoort hier niet thuis in onze maatschappij en ik sluit hiermee 
de discussie af.” 
 
Schepen Öner: “Wat in Nieuw Zeeland gebeurt is, is een terroristische aanslag. De 
polarisatie die u doet op de sociale media is van het laagste niveau.” 
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Waarnemend Algemeen Directeur Voorzitter 

 


