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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 4 september 2018  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Tinneke Huyghe, Frank Vanwelkenhuysen, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Maaike Bradt, schepenen. 

 

Reinilde Van Moer, ocmw-voorzitter. 

 

Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van 

Lerberghe, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, 

Anita Moens, Rudi Kennes, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Ronald 

Moerenhout, Dirk De Smedt, Lars Van Aken, Thierry Serrien, 

Irena Hermans, Carla Steenackers, Marina De Wit, raadsleden. 

 

Dirk Blommaert, waarnemend algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Murat Oner, raadslid. 

 

Herman Bauwens, algemeen directeur 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 8 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Financiën 

2. Goedkeuring van de jaarrekening 2017 volgens de BBC en 

vennootschapsbelasting van het autonoom gemeentebedrijf Willebroek 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

3. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering - 17 december 2018 - deel 

Statutenwijziging 

4. Wegenis- en rioleringswerken Molenstraat - goedkeuring ontwerpdossier 

5. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Bezelaervelden-Uranusstraat - 

goedkeuring ontwerpdossier 

Omgeving 

6. RUP 4 Zonevreemde bedrijven – verlenging termijn definitieve vaststelling 



2 

IVA Innova 

7. Definitief ontwerp Addendum 4 aan de Publiek Private 

Samenwerkingsovereenkomst Brownfieldproject Willebroek Noord en  de 

overeenkomst tot pand op bankrekening 

8. Goedkeuring huurovereenkomsten voor inname en het plaatsen van 

telecommunicatie apparatuur te Heindonk 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 9 tot en met 10 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

9. Bijkomende punten 

Financiën 

10. Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Willebroek 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Raadslid De Laet herhaalt de vraag van de gemeenteraad in juni om een overzicht te 
krijgen per rekening jaar van de investeringsdossiers met aanduiding welke 
investeringen beslist zijn deze legislatuur en welke vorige legislatuur. Hij geeft aan dat 
op de vorige raad beloofd was om deze informatie te bezorgen, maar dat hij tot op heden 

nog niets heeft mogen ontvangen. Ook zijn vraag i.v.m. het Veer op de Rupel is tot op 

heden onbeantwoord gebleven. 

Burgemeester geeft aan dat dit door omstandigheden niet voldoende opgevolgd werd en 
belooft om het antwoord schriftelijk te bezorgen. 

Schepen Spiessens stelt dat de investeringen terug te vinden zijn in de jaarrekeningen. 

Raadslid Serrien vindt het jammer dat dit de laatste gemeenteraad is voor de 
verkiezingen. 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
26 juni 2018. 
 
 

Financiën 

2. Goedkeuring van de jaarrekening 2017 volgens de BBC en 

vennootschapsbelasting van het autonoom gemeentebedrijf Willebroek 

MOTIVERING 
Voorgeschiedenis 
 

De gemeenteraad van 27 juni 2017 heeft het autonoom gemeentebedrijf Willebroek opgericht. In 
de zitting van 18 mei 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen werd bedrijfsrevisor 
Freddy Caluwaerts, van de BVBA Caluwaerts en co aangesteld. 
 
Feiten en context 
 
De schema’s van de jaarrekening voor de ondernemingsboekhouding moeten worden overgemaakt 

op basis van het rekeningstelsel en moeten een indeling hebben die beantwoordt aan de wet van 
17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (KB 
van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de 
ondernemingen en het KB van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van het 
algemeen rekening stelsel) 
Het Belgisch boekhoudrecht beschouwt autonome gemeentebedrijven met een statutaire opdracht 
van commerciële, financiële of industriële aard als een onderneming. Deze 

“overheidsondernemingen” moeten dan ook een aantal bepalingen volgen van de 
vennootschapsboekhouding voor de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de 
jaarrekening en voor de opmaak van het jaarverslag. 
He autonoom gemeentebedrijf Willebroek voldoet aan de criteria van de kleine vennootschappen 
en dient bijgevolg de jaarrekening volgens het verkort schema voor de ondernemingen neer te 
leggen en te publiceren bij de balanscentrale. 
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2017 is het oprichtingsjaar van het autonoom gemeentebedrijf Willebroek. Pas in 2018 werd 

gestart met de effectieve werking.  
 
Juridische grond 
 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeente, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Dit besluit is eveneens 
van toepassing gemaakt op de autonome gemeentebedrijven. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2012 tot wijziging van artikel 14 van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeente, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van 

het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 
van de gemeente, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  
Ministerieel besluit van 1 oktober tot vaststelling van de modellen en de nadere toelichtingen voor 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  

Ministerieel Besluit van 30 augustus 2012, gewijzigd bij het besluit van 28 februari 2013, 

betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies, die 
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten toepassen vanaf 1 januari 2013. 
Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 1 oktober 
2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 
Ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de 

beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney 

Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald 

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc 

De Laet, Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad beslist :  
Artikel 1 

De jaarrekening 2017 wordt volgens de BBC – reglementering en de vennootschapsbelasting 
goedgekeurd : 
 

a) Balans op 31/1/2017 

ACTIEF       PASSIEF 
 Vlottende activa :  25.000,00   Schulden KT :     5.320,00 
 Vaste activa :           0,00   Schulden LT :           0,00 
        Nettoactief :   19.680,00 
 TOTAAL ACTIEF :  25.000,00   TOTAAL PASSIEF 25.000,00 
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b) Staat van opbrengsten en kosten 

Totaal kosten :     5.320,00 

Totaal opbrengsten :            0,00 
Saldo boekjaar   - 5.320,00 
 

c) Financiële toestand van de jaarrekening 2017 

Resultaat op kasbasis :  19.680,00 
Autofinancieringsmarge :  - 5.320,00 
 

Artikel 2 
De jaarrekening 2017 en de bijhorende bijlagen zullen worden overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheid conform de voorgeschreven informatiekanalen 

 
 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

3. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering - 17 december 2018 - deel 

Statutenwijziging 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met een schrijven van Pidpa van 26 juni 2018 uitgenodigd op de Buitengewone 
Algemene Vergadering van maandag 17 december 2018 om 11u00. De vergadering vindt plaats op 
het Administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen. 

 

Feiten en context 

De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2018 zal een wijziging van de statuten 
behandelen ten gevolge van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. De meeste 

bepalingen van dit decreet treden in werking op 1 januari 2019 waardoor een wijziging van de 
statuten is aangewezen.  
 
De statutenwijziging treedt in werking op 1 januari 2019 met deze afwijking dat de raad van 
bestuur en het directiecomité in de huidige samenstelling verder vergaderen en beslissen en dit tot 
op het moment dat tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, en dit 
uiterlijk tot 31 maart na de verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden. 

 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze wijzigingen aan de statuten goed te keuren. 

 
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de statutenaanpassingen van 
Pidpa zoals opgelegd door het decreet lokaal bestuur. 
 
De resterende agendapunten voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2018 

en de gebruikelijke documenten inzake de te behandelen punten – zoals de begroting – worden 
bezorgd na de beslissing daarover op de vergadering van de raad van bestuur van 22 oktober 
2018. 
 
Vertegenwoordiger: Tinneke Huyghe – Schepen 
Plaatsvervanger: Maaike Bradt – Schepen 

Plaatsvervanger: Ronald Moerenhout - Raadslid 
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Juridische grond 

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
agenda van de algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun 

respectieve raden. 
 
Artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 

algemene vergadering. 
 
Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 

 

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.  
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42. 
 
Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019. 
 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur. 
 
De gemeenteraadsbeslissing van  24 september  2013, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december  2018). 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de door de raad van bestuur van Pidpa - ingevolge het decreet 
van 22 december 2017 (decreet lokaal bestuur) - voorgelegde wijzigingen aan de statuten van 
Pidpa, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en vaststelling van de statuten.   
 
Artikel 2 

akkoord te gaan met het voorstel - in afwijking van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur 
dat de statutenwijziging in werking treedt op 1 januari 2019 - dat de raad van bestuur en het 

directiecomité in de huidige samenstelling en volgens de statutaire bepalingen van toepassing voor 
de voorliggende statutenwijziging verder vergaderen en beslissen en dit tot op het moment dat tot 
een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, en dit uiterlijk tot 31 maart 
na de verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden.   
 

Artikel 3 
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Buitengewone Algemene 
Vergadering van Pidpa op 17 december 2018, de opdracht te geven om op de buitengewone 
algemene vergadering van 17 december 2018, overeenkomstig deze beslissing te stemmen, 
evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van dit 
agendapunt van deze vergadering. 

 
 
 



7 

Artikel 4 

het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018 
Antwerpen, ter attentie van het secretariaat.  
 

 

4. Wegenis- en rioleringswerken Molenstraat - goedkeuring ontwerpdossier 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraadszitting van 24 mei 2016 werd goedkeuring gehecht aan de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en het gemeentebestuur betreffende de wegenis- en 
rioleringswerken in de Molenstraat, waarbij Pidpa werd aangesteld als aanbestedende 

overheid/bouwheer  In diezelfde zitting werd tevens goedkeuring gehecht aan het ontwerpdossier 
voor het aanstellen van de ontwerper voor deze werken.  In zitting van het college van 
burgemeester en schepenen van 26 augustus 2016 werd vervolgens goedkeuring gehecht aan de 
aanstelling van studiebureau Evolta Engineers nv, Koningsstraat 270 te 1210 Brussel als ontwerper 

voor deze werken. 
 

Feiten en context 

In de loop van 2016, 2017 en 2018 werd door Evolta, in samenspraak met Pidpa en het 
gemeentebestuur, het ontwerp gefinaliseerd door de wegenis- en rioleringswerken in de 
Molenstraat.  Dit ontwerp resulteerde in een ontwerpdossier dat nu ter goedkeuring kan worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 
Voor deze werken kan Pidpa geen subsidies bekomen bij de Vlaamse Milieumaatschappij.  Dit 
houdt in dat het principe van subsidiederving (‘derdebetalersregeling’) van toepassing is en het 
gemeentelijk aandeel zich niet louter beperkt tot de bovenbouw (gemeentelijk aandeel), maar 

vermeerderd dient te worden met de subsidiederving, meer bepaald 75 % van de subsidieerbare 
posten ten laste van Pidpa. 

 
Het totaal der werken wordt geraamd op € 1.133.070,95 excl. btw,… .  Het aandeel van de 
gemeente Willebroek bedraagt € 136.353,75 excl. btw, prijsherzieningen, meerwerken en verdere 
ereloonkosten, te vermeerderen met € 447.096,23 in het kader van de derdebetalersregeling.  Dit 
brengt het totale aandeel voor de gemeente op € 630.000,00 incl. ook btw, erelonen,… .   
 

Juridische grond 

Gelet op de raming voor de ontwerpopdracht zal de opdracht worden gegund bij openbare 
procedure.  Volgende wetgeving is van toepassing bij deze procedure, of ligt aan de basis hiervan: 

 Wet van 17 juni 2016 – Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 

 Koninklijk Besluit van 18 april 2017 – Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 

 Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (gewijzigd door het K.B. van 22 juni 2017) – 

Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van alle 
latere wijzigingen.  

 Wet van 17 juni 2013 (gewijzigd door de Wet van 16 februari 2017) – Wet betreffende 
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere 

wijzigingen. 
 
Aangezien de werken zullen worden gegund bij openbare procedure, betekent dit dat goedkeuring 
van het ontwerpdossier voorbehouden is voor de gemeenteraad. 
 
Het ontwerpdossier werd reeds ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 17 augustus 2018. 
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Een stedenbouwkundige vergunning is niet vereist voor de geplande wegenis- en rioleringswerken 

(heraanleg bestaande situatie). 
 

Adviezen - argumenten 

Het ontwerpdossier werd opgesteld in samenspraak met Pidpa en het gemeentebestuur.  Er wordt 

geen herinrichting voorzien van het openbaar domein.  Verdere adviezen waren bijgevolg niet 
noodzakelijk. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Het aandeel van de gemeente Willebroek bedraagt € 136.353,75 excl. btw, prijsherzieningen, 
meerwerken en verdere ereloonkosten, te vermeerderen met € 447.096,23 in het kader van de 
derdebetalersregeling.  Dit brengt het totale aandeel voor de gemeente op € 630.000,00 incl. ook 

btw, erelonen,… .  
 
In de meerjarenplanning werden de volgende kredieten voorzien voor realisatie van deze wegenis- 

en rioleringswerken, meer bepaald een budget van €  150.000,00 op budgetsleutel AR 2240007 / 
BI 02000 / Actie LEEF001001003 (te verplaatsen van 2018 naar 2019).  Dit budget is bestemd 
voor het eigen gemeentelijk aandeel.  Het dient verhoogd te worden tot € 180.000,00 om de 

bijkomende kosten te dekken.  Binnen het krediet op de vermelde budgetsleutel is echter een 
verschuiving mogelijk om dit krediet beschikbaar te stellen. 
 
Het gedeelte te betalen aan Pidpa in het kader van de subsidiederving zal worden gefinancierd via 
het investeringfonds van Pidpa, in het leven geroepen voor dit type projecten waarbij de 
derdebetalersregeling van kracht is.  Voor de huidige beleidsperiode is nog € 232.836,53 
beschikbaar, waarvan circa € 120.000,00 gereserveerd voor Willebroek Morgen fase 3.  Vanaf 2019 

komt daar opnieuw € 495.925,44 bij voor de beleidsperiode vanaf 2019.  Er zal dus ruim 
voldoende beschikbaar zijn voor het project Molenstraat. 
 
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: € 180.000,00 +  

Investeringsfonds Pidpa (circa €  

600.000,00) 

Actie: LEEF001001003 Dienstjaar 

Vast te leggen: NVT AR: 2240007 2019 

Raadslid Serrien vraagt in hoeverre deze dossiers inspraak toelaten van de bewoners. 

Burgemeester antwoordt dat deze werken uitgevoerd worden in kader van 
rioleringswerken en dat de aanleg dient te gebeuren binnen de dezelfde contouren als 

vandaag. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan het ontwerpdossier voor de wegenis- en rioleringswerken in de 

Molenstraat, opgesteld door studiebureau Evolta Engineers nv, Koningsstraat 270 te 1210 Brussel, 
waarbij de werken worden geraamd op € 1.133.070,95 excl. btw en waarvan het gemeentelijk 
aandeel € 136.353,75 of circa € 180.000,00 incl. prijsherzieningen, meerwerken en verdere 
ereloonkosten bedraagt, te vermeerderen met € 447.096,23 te betalen aan Pidpa in het kader van 
de derdebetalersregeling (financiering via het investeringsfonds van Pidpa); 
 
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. 
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5. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Bezelaervelden-Uranusstraat - 

goedkeuring ontwerpdossier 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 15 februari 2015 werd voor de verkaveling Bezelaervelden-Uranusstraat, aangevraagd door 
Real Estate IS nv,  Persoonshoek 7 bus 3 te 2800 Mechelen, een stedenbouwkundige vergunning 
afgeleverd door de bestendige deputatie van de provincie.  
De gemeenteraad keurde het wegtracé goed in zitting van 26 augustus 2014. 
 

Nu wordt het definitief ontwerpdossier alsook de overeenkomst met de verkavelaar voor de 
realisatie en overdracht van de wegenis- en rioleringswerken in het kader van dit project ter 
kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
 

Feiten en context 

Het ingediende ontwerpdossier werd op basis van de opmerkingen geformuleerd tijdens de 
ontwerpfase en vergunningsprocedure aangepast in nauw overleg met de betrokken partijen.  Zo 

kon een definitief ontwerpdossier worden opgesteld dat voldoet aan alle opgelegde voorwaarden.  
Dit dossier wordt nu ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de 
gemeenteraad. 
 
De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, Real Estate IS nv,  
Persoonshoek 7 bus 3 te 2800 Mechelen, en worden geraamd op € 619.058,91 incl. btw, te 

vermeerderen met de kosten verbonden aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting), 
zie onder.  De werken zullen worden gegund aan de hand van een onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Naast het ontwerpdossier wordt tot slot ook nog de overeenkomst met betrekking tot vermelde 
werken voorgelegd aan de gemeenteraad.  Hierin wordt nader bepaald welke bijkomende kosten 
en voorwaarden de verkavelaar dient te voldoen. 

 

Juridische grond 

Het wegtracé werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 augustus 2014 conform 
artikel 4.2.25. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
Op 15 februari 2015 werd een stedenbouwkundige vergunning  afgeleverd door de bestendige 
deputatie van de provincie. 

 
De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, Real Estate IS nv,  
Persoonshoek 7 bus 3 te 2800 Mechelen, en worden geraamd op € 619.058,91 incl. btw, te 
vermeerderen met de kosten verbonden aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting).  
De werken zullen bijgevolg worden gegund aan de hand van een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

 
In toepassing van  artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 

1953 waarbij bepaald wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de 
omstandigheden vereist, de toelating tot openen van wegen aan de volgende voorwaarden kunnen 
onderworpen worden: 

1. de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg; 
2. de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 

openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen; 
 
De ontwikkelaar  is verplicht  in te staan voor de aanleg van de wegenis- en rioleringswerken en de 
nutsvoorzieningen. 
 
De nodige garanties dienen gegeven aan ons bestuur. 
 

Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het dossier in zitting van 17 augustus 
2018. 



10 

Adviezen - argumenten 

Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.   
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Er zijn geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur, tenzij het latere onderhoud van de 

wegenis na definitieve overdracht. 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney 

Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald 

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc 

De Laet, Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen voor: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier en de overeenkomst met de ontwikkelaar voor de 
wegenis- en rioleringswerken in het kader van de verkaveling Bezelaervelden-Uranusstraat. 

 

 

Eddy Bevers (burgemeester, N-VA) verlaat de zitting. 

Omgeving 

6. RUP 4 Zonevreemde bedrijven – verlenging termijn definitieve vaststelling 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Vanuit het beleid werd tijdens de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRSP) 
gesteld dat de problematiek van de zonevreemde bedrijven bij de verdere uitvoering van de 
bindende bepalingen van het GRSP als prioritair behandeld dient te worden.   
 
Dit is verder vertaald in de wens tot opmaak van een sectoraal Ruimtelijke Uitvoeringsplan 
‘zonevreemde bedrijven’ (RUP ZVB) en is vastgelegd in het bindend gedeelte van het GRSP dat 

werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 27 juli 2006.   

 

Feiten en context 

In zitting van 15 september 2017 keurde het college van burgemeester en schepen het 
voorontwerp goed voor bovenvermelde bedrijven. Het ontwerp werd, in deze hoedanigheid, 
formeel ingediend bij de Provincie voor plenair overleg en aangeboden aan het departement 
Veiligheidsrapportage met de vraag voor een ontheffing van de MER procedure. 
 

Op 13 december 2017 ging het plenair overleg door op het administratief centrum van de 
gemeente. Ondertussen werd het ontwerp aangepast aan de adviezen gegeven op het plenair 
overleg en kan het RUP voorlopig worden vastgesteld door de gemeenteraad.  
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In zitting van 5 januari 2018 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het 

ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde bedrijven’, bestaande 
uit een verordenend grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een 
toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) zijn opgenomen. 

 
In zitting van 23 januari 2018 stelde de gemeenteraad  het ontwerp RUP 4 zonevreemde bedrijven 
voorlopig vast.  
 
Conform artikel 2.2.21 van de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) werd het ontwerp RUP 
onderworpen aan een openbaar onderzoek van 12/02/2018 tot en met 13/04/2018.  
 

De opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend, werden 
behandeld door de Gecoro in de zitting van 20/06/2018. 
 
Aan het college wordt gevraagd om het RUP 4 zonevreemde bedrijven voor te leggen  aan de 
gemeenteraad ter definitieve vaststelling.  

 

Gelet op de maximale vaststellingstermijn van 180 dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek, moet de gemeenteraad voor de 10 oktober 2018 een beslissing nemen, d.i. de 
gemeenteraad van september 2018.  
 
Overwegende dat de gemeenteraad van eind september vervroegd werd naar 4 september en 
hierdoor de definitieve documenten voor het RUP zonevreemde bedrijven niet tijdig kunnen 
aangeleverd worden.  

 
Hierdoor vraagt het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad om de uiterste 
termijn voor de vaststelling van het RUP door de gemeenteraad, te verlengen met 60 dagen zoals 
voorzien in de VCRO.  
 
Zodanig komt de definitieve vaststelling van het RUP zonevreemde bedrijven niet in het gedrang en 
kan dit geagendeerd worden voor de gemeenteraad van oktober 2018.  

  

Juridische grond 

VCRO, titel II, hoofdstuk II “Ruimtelijke Uitvoeringsplannen”, m.n. artikel 2.2.21. §6. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald 

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 

Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie 

Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc 

De Laet, Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen voor: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de bovenstaande motivatie tot verzoek van de verlenging van 
de termijn met 60 dagen, waarin het ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden vastgesteld en neemt 
deze motivatie over.   
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Artikel 2 

De gemeenteraad besluit het gemotiveerd verzoek tot verlenging van de termijn met 60 dagen 
voor de definitieve vaststelling voor het RUP nr. 4 ‘Zonevreemde bedrijven’ van het college  van 
burgemeester en schepenen, te aanvaarden en goed te keuren  
 

 

Eddy Bevers (burgemeester, N-VA) komt de zitting binnen. 

IVA Innova 

7. Definitief ontwerp Addendum 4 aan de Publiek Private 

Samenwerkingsovereenkomst Brownfieldproject Willebroek Noord en  de 

overeenkomst tot pand op bankrekening 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
Om de ontwikkeling van het herwaarderingsproject Willebroek Noord, inmiddels ook een erkend 
brownfieldproject, mogelijk te maken en tot de herontwikkeling van de Fase 1 projectgronden te 
kunnen overgaan werd op 10 juli 2007 tussen het gemeentebestuur, de POM Antwerpen en de 

privaat ontwikkelaar een Publiek- Private Samenwerkingsovereenkomst afgesloten; 
 
Bij beslissing van de gemeenteraad van Willebroek van 26 juni 2007 werd de 
samenwerkingsovereenkomst betreffende de publiek-private samenwerking in het 
brownfieldproject Willebroek Noord goedgekeurd; 
 
Op 10 juli 2007 daaropvolgende werd voormelde samenwerkingsovereenkomst tussen het 

Gemeentebestuur, de POM Antwerpen en de Privaat ontwikkelaar ondertekend; 
 
In artikel 17 –“Bestemming en inplantingsverplichtingen” van de Publiek Private 

Samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord werd bedongen dat de private partner-
ontwikkelaar (Guido Bernaerts) zou instaan voor de ontsluiting: 
  

§4. De Private Partner zal bij de ontwikkeling van het Projectgebied tussen de Appeldonkstraat 
en de spoorweg de interne wegontsluiting van de Projectgronden laten aansluiten op de 
wegontsluiting van de KMO-zone “De Veert”, zodat alle bedrijven in dit gebied een rechtstreekse 
wegontsluiting bekomen zonder gebruik te moeten maken van de wegen doorheen de woonwijk.  
 
§5. De Private Partner draagt substantieel bij tot het conflictloos samenleven van de woonwijk 
met het bedrijventerrein tijdens en na de uitvoering van het Project, zodat de leefkwaliteit binnen 

de woonwijk toeneemt.  
 
§6. De Private Partner verbindt zich er tevens toe om een overeenkomst te sluiten met 
Waterwegen en Zeekanaal NV voor de realisatie van de ontsluitingsinfrastructuur van het 
Projectgebied  
 
In het kader van diezelfde Overeenkomst kwam op 25 februari 2014 een verkoop tot stand m.b.t. 

het perceel bestemd voor de aanleg van het containerpark (i.e. een gedeelte van het groter perceel 
gekadastreerd onder de gemeente Willebroek, 1ste afdeling, sectie A, nummer 530 L 4 met een 
oppervlakte van ongeveer 7.000m²), en dit na de goedkeuring van de gemeenteraad van 
Willebroek van de belofte tot verkoop gedaan door de nv De Wille op 19 december 2013. Deze 
verkoop werd vooralsnog echter niet uitgevoerd en werd niet notarieel verleden. 
 
 

Feiten en context 
 
Tot op heden is enkel de ontknoping met de A12-N177 en aansluiting 1ste deel Brownfieldlaan  
gerealiseerd; 
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Echter de voorziene realisatie van het verdere verloop van de Brownfieldlaan – aansluiting en 

verbinding met het KMO-bedrijvenpark De Veert blijft uit – de aanleg van een nieuw containerpark 
dringt zich op; 
Gelet op het belang  van deze ontsluiting voor Willebroek : 
 • Het bannen van zwaar vrachtverkeer in de woonkernen 

 • Rechtstreekse ontsluiting van het bedrijvenpark De Veert met de A12 
 • De aanleg van een veilig bovenlokaal fietspad richting Boom 
 • De aanleg en ontsluiting van het nieuwe gemeentelijke containerpark 
is een spoedige realisatie van de Brownfieldlaan en de definitieve verwerving gronden gemeentelijk 
containerpark onontbeerlijk. 
Overwegende dat de private partner in gebreke blijft in de voorziene realisatie van het verdere 
verloop van de Brownfieldlaan – aansluiting en verbinding met het KMO-bedrijvenpark De Veert 

komt ook het vergunnen van de verdere ontwikkeling op de site in het gedrang; 
 
Met het uitblijven van de nodige omgevingsvergunningen is de private partner er zichzelf van 
bewust dat de verdere aanleg van de Brownfieldlaan een noodzaak is; 
 

Op vraag van alle partijen met inbegrip van de private partner werd besloten tot de opmaak van 

een overeenkomst waarin concreet alle noodzakelijke acties gekoppeld aan timing en uitvoerder en 
met bovendien de nodige financiële garanties worden opgenomen; 
 
In de Raad van 26 juni 2018 werd een eerste ontwerp addendum 4 goedgekeurd, met als publieke 
partners: de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM Antwerpen) en de gemeente Willebroek, 
en voor de private, de heer Guido Bernaerts optredende voor zijn vennootschappen: 
 

 NV Vaartkaai, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 20, en 
met ondernemingsnummer 0448.158.014; 

 NV Antwerp South Logistics, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, 
Bisschoppenhoflei 20, en met ondernemingsnummer 0426.441.890; 

 NV De Wille, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 20, en met 
ondernemingsnummer 0875.326.416; 

 NV Wanli Europe, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 20, en 

met ondernemingsnummer 0460.187.004; 

 
Basisprincipes uit het eerste ontwerp (goedgekeurd in de Raad van 26 juni 2018): 
Verbintenissen van de private partner: 

 De private partner verbindt zich ertoe de Brownfieldlaan verder aan te leggen en te 
voltooien op zijn kosten; 

 Het trace is voorzien zoals op het plan in bijlage van het addendum, doch zal definitief door 
de gemeente Willebroek worden vastgelegd in de vergunningsaanvraag; 

 De timing van de werken is gekoppeld aan de uitvoerbaarheid van de 
omgevingsvergunning voor gebouwen op de site en de vergunning voor de aanleg van het 
resterende gedeelte van de Brownfieldlaan; 

 Deze uitvoeringstermijn bedraagt 365 kalenderdagen en dewelke uitsluitend kan worden 
verlengd met het aantal weerverletdagen zoals officieel vastgesteld door het KMI; 

 Bij de voltooiing van de werken zal de private partner de zate van de volledige (d.i. de 
bestaande en de nieuw aangelegde) Brownfieldlaan, alsook de erop aangelegde weg en 
uitrusting van gemeentelijk niveau kosteloos in eigendom overdragen aan de gemeente 
Willebroek; 

 Ter waarborging van de verbintenissen die hij middels onderhavig addendum aangaat 

verbindt de private partner zich ertoe om een abstracte, autonome, onherroepelijke en 
onvoorwaardelijke bankgarantie op eerste verzoek af te leveren, ten belope van een 

bedrag van € 1.000.000,00; 
 Deze bankgarantie moet worden uitgegeven door een eerste klas Europese bank met zetels 

in België en zal worden verstrekt ten gunste van de POM Antwerpen en de gemeente 
Willebroek; 

 
 De Private Partner verbindt zich ertoe deze bankgarantie af te leveren bij de ondertekening 

van dit addendum; 
 
Verbintenissen van de gemeente: 

 De gemeente Willebroek verbindt zich ertoe om de aanvraag van de vergunning voor de 
aanleg van de Brownfieldlaan op haar kosten in te dienen 
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 De gemeente Willebroek zich, zonder afbreuk te doen aan de discretionaire 

beslissingsmarge van de bevoegde instanties, maximaal inspannen om de goedkeuring te 
bekomen voor het tracé der wegen, alsmede – in voorkomend geval – voor de aanpassing 
van het rooilijnenplan en de atlas der buurtwegen; 

 De gemeente Willebroek verbindt zich ertoe zich maximaal in te spannen om de gronden 

die nodig zijn voor de aanleg van de Brownfieldlaan en die vooralsnog niet in eigendom aan 
de Private Partner toebehoren, zoals aangeduid op het bijgevoegde plan, te verwerven, 
minstens hierop tijdig de nodige rechten te verkrijgen; 

 De gemeente Willebroek verbindt zich ertoe om bij de voltooiing van de werken een 
forfaitair bedrag van € 400.000,00 (inclusief de eventueel verschuldigde btw) te betalen 
aan de private partner ten titel van een eenmalige tussenkomst in de aanleg van de 
Brownfieldlaan; 

 De gemeente Willebroek verbindt zich ertoe om bij de voltooiing van de werken de 
overdracht van de zate van de volledige (d.i. de bestaande en de nieuw aangelegde) 
Brownfieldlaan, alsook de bijhorende uitrusting van gemeentelijk niveau te aanvaarden en 
in te staan voor het onderhoud en het herstel ervan; 

 

Gezamenlijke verbintenissen tussen private partner en gemeente: 

 Partijen verbinden zich ertoe om de verkoop van het perceel bestemd voor de aanleg van 
het containerpark (i.e. deel van het groter perceel gekadastreerd onder de gemeente 
Willebroek, 1ste afdeling, sectie A, nummer 530 L 4 met een oppervlakte van ongeveer 
7.000m²), dewelke op 25 februari 2014 tot stand is gekomen door de goedkeuring van de 
gemeenteraad van Willebroek van de belofte tot verkoop gedaan door de nv De Wille op 19 
december 2013, uit te voeren en deze verkoop notarieel te laten verlijden binnen de drie 
maanden na de ondertekening van dit addendum. 

 
Zekerheden: 

 Indien de private partner de werken niet heeft aangevat op de uiterste aanvangsdatum zal 
hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, deze dagelijkse 
vertragingsvergoeding is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , 
het schadebedrag is nog te bepalen; 

 Indien de private partner de werken niet heeft voltooid binnen de gestelde termijn zal hij 

een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, deze dagelijkse vertragingsvergoeding 

is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar, het 
schadebedrag is nog te bepalen; 

 Indien de private partner ernstig in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen, hebben 
de POM Antwerpen en de gemeente Willebroek het recht om één of meerdere 
overeenkomsten te sluiten voor rekening van de Private Partner met één of meerdere 

derden voor de uitvoering van het geheel of een gedeelte van de nog uit te voeren werken, 
de POM Antwerpen en de gemeente Willebroek kunnen deze vervangingsbevoegdheid 
uitoefenen zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst; 

 Door ondertekening van dit addendum verleent de private partner aan de POM Antwerpen 
en de gemeente Willebroek reeds alle rechten en toelatingen die nodig zijn om – in geval 
van de in dit artikel bedoelde vervanging – de subsidies voor de wegeniswerken, toegekend 
bij het besluit van de Vlaamse regering in zijn naam aan te vragen en voor zijn rekening te 

innen. 
 
 
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 raadsbesluit van 22 mei 2007 houdende de goedkeuring en uitvoering van de 
definitieve versie voor een publiek- publieke samenwerkingsovereenkomst; 
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Gelet op het raadsbesluit van 26 juni 2007 houdende de goedkeuring van de Publiek-Private 

Samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord; 
 
Gelet op de Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord de dato 10 juli 2007; 
 

 
Adviezen – argumenten 
 
Op vraag van de privaat partner werden aan het eerste ontwerp addendum nr. 4 (goedgekeurd in 
de Raad van 26 juni 2018) aanpassingen doorgevoerd: 
 
Aanpassingen en aanvullingen aan eerste ontwerp addendum nr. 4: 

 
 In huidige uitvoering van de brownfieldconvenant zijn de NV Wanli Europe en de NV 

Vaartkaai, vennootschappen van de privaat partner niet langer actief noch financieel 
verantwoordelijk binnen de ontwikkeling van Willebroek Noord; 

 

 De voorgestelde bankgarantie ten bedrage van € 1.000.000,00 was voor de privaat partner 

niet aanvaardbaar gelet op de hoge kost van zulke ‘bankgarantie’; 
 

 Door de raadsheren van de privaat partner werd voorgesteld dat de naamloze 
vennootschap Brasschaat Financial Holding (vennootschap van de privaat partner) zich 
hierbij onherroepelijk en voor de ganse duur van de overeenkomst garant stelt voor de 
goede en stipte uitvoering van alle verbintenissen die De Wille middels onderhavig 
addendum aangaat, met inbegrip van de schadevergoedingsverbintenissen en de 

vervangingsmogelijkheid bedoeld in artikel 4 van het addendum. 
 

 Onderhavige garantie van de naamloze vennootschap Brasschaat Financial Holding (‘BFH’) 
vormt een abstracte, autonome, onherroepelijke en onvoorwaardelijke verbintenis, waarbij 
BFH zich ertoe verplicht op louter eerste verzoek van POM Antwerpen en/of de gemeente 
Willebroek, daarbij tussen hen hoofdelijk handelend, een bedrag ten belope van maximaal 
EUR 600.000 te betalen aan POM Antwerpen en de gemeente Willebroek, op de door deze 

laatste aan te duiden bankrekening; 

 
 De naamloze vennootschap Brasschaat Financial Holding, met maatschappelijke zetel te 

2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 20, en met ondernemingsnummer 0891.958.550, 
hierna genoemd “BFH” wordt in hoofde van het pand op bankrekening mede opgenomen in 
het addendum nr. 4; 

 
 Met tussenkomst van het advocatenbureel Stibbe (aangesteld door POM Antwerpen) werd 

een ‘Overeenkomst tot pand op bankrekening’ opgesteld, deze overeenkomst vervangt de 
vroegere bankgarantie en zal gelijkwaardige zekerheden aan de publieke partners bieden; 

 
 Het bedrag van de initiële bankgrantie  ten belope van € 1.000.000,00 werd  naar € 

600.000,00 gebracht gelet op de bijkomende zekerheden opgenomen binnen artilkel 3 van 

het addendum houdende de verwerving van de gronden voor het containerpark; 
 

 Indien de private partner de werken niet heeft aangevat op de uiterste aanvangsdatum zal 
hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, deze dagelijkse 
vertragingsvergoeding is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en 

zal € 250,00 per dag bedragen; 
 

 
 Indien de private partner de werken niet heeft voltooid binnen de gestelde termijn zal hij 

een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, deze dagelijkse vertragingsvergoeding 
is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar en zal € 250,00 
per dag bedragen; 

 

 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Op basis van een ‘ruime’ raming wordt de totaalinvestering voor de uitbreiding van de 
Brownfieldlaan, na aftrok van de subsidies van het Vlaio, begroot op € 1.000.000,00; 
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BFH zal uiterlijk bij de ondertekening van dit addendum, als zekerheid voor haar verbintenissen uit 

hoofde van deze garantie, een bedrag van 600.000 EUR storten op een geblokkeerde rekening, 
geopend in haar naam bij de bank ING België, die verpand werd ten gunste van POM Antwerpen en 
de gemeente Willebroek, daarbij tussen hen opnieuw hoofdelijk handelend. De ondertekende 
pandovereenkomst is opgenomen als tweede bijlage bij dit addendum; 

In overleg met de mede-actoren uit de Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst 
Brownfieldproject Willebroek Noord werd besloten tot de opmaak van voorliggend addendum 4 
waarbij de gemeente onder voorwaarden een deel van de kosten zal dragen voor de aanleg 
uitbreiding van de Brownfieldlaan;  
Deze bijdrage zal ingevolge het ontwerp ‘Addendum 4 aan de Publiek Private 
Samenwerkingsovereenkomst Brownfieldproject Willebroek Noord’  een maximale forfaitaire som 
van € 400.000,00 bedragen dit incl. BTW; 

Deze forfaitaire tussenkomst zal in schijven betaald worden aan De Wille, telkens na het 
voorleggen van een factuur van de aannemer die de werken voor de aanleg van de Brownfieldlaan 
zal uitvoeren. De tussenkomst van de gemeente Willebroek zal betaald worden binnen de 
toepasselijke betalingstermijn van de factuur en is beperkt tot 16% van het factuurbedrag, totdat 
de volledige som van EUR 400.000 betaald werd. 

In het investeringsbudget 2018 en het meerjarenplanning werden hiervoor de nodige middelen 

voorzien, met name: 
 LEEF005004003: Ontwikkeling bedrijventerrein Willebroek Noord (AR 2240007 / BI 

020000/INVLEEF0050/LEEF005004/Actie LEEF005004003 voor  € 600.000,00) 
In dit bedrag werd ook het gemeentelijk aandeel van de studiekosten inbegrepen; 
 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het definitief ontwerp addendum 4 aan de Publiek Private 
samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord met als bijlage het plan met het tracé van de 
Brownfieldlaan en de door de gemeente Willebroek te verwerven gronden, opgesteld door 
landmeter Jan Foqué op 29 september 2017; 

 

Artikel 2 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerp-bijlage ‘Overeenkomst tot pand op bankrekening’; 
 
Artikel 3 
het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en 

uitvoering van het dossier;  
 
 

8. Goedkeuring huurovereenkomsten voor inname en het plaatsen van 

telecommunicatie apparatuur te Heindonk 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 

In de maand februari van dit jaar werden het IVA INNOVA benaderd door het bedrijf Zytes BVBA 
met de vraag naar beschikbare percelen voor het oprichten van een GSM-zendmast in de regio 
Heindonk; 

 
Het bedrijf Zytes BVBA , Astra Gardens Belgicastraat 9, B-1930 Zaventem, handelt in opdracht van 
de GSM-operatoren Proximus en Telenet; 
 
Op dit ogenblik is de gebiedsdekking om het 4G netwerk verder uit te rollen ontoereikend in de 
omgeving van Heindonk; 
 

In een eerste overleg met Zytes BVBA werd het idee geopperd om één zendmast voor beide 
operatoren op te richten, dit op de terreinen van VK Heindonk, mogelijks zou dit ter vervanging 
kunnen  van een verlichtingspyloon naast het voetbalveld; 
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Momenteel rust er op de terreinen een opstalovereenkomst ten gunste van VK Heindonk; 

 
In artikel 2 van voornoemde opstalovereenkomst de dato 25 juli 2001 wordt er bepaald dat het 
opstalrecht enkel de bouw en exploitatie van sportinfrastructuur betreft en bijgevolg de toelating 
tot het bezetten en plaatsen van telecommunicatieapparatuur een gemeentelijke materie blijft; 

 
De mogelijke locatie op de voetvalterreinen is gelegen binnen het GRUP ‘Dijlemonding’ , artikel 7/D 
‘Dagrecreatie’ met een overdruk ‘natuurverwevingsgebied’; 
 
Gelet op de specifieke karakter en mogelijke restricties ingevolge de zonering in het GRUP heeft 
het IVA  het bedrijf Zytes BVBA doorverwezen naar de collega’s van de dienst omgeving;   
 

 
Feiten en context 
 
Het eerste voorstel, houdende een vrij hoge zendmast met zendapparatuur voor beide operatoren 
was niet in overeenstemming de voorschriften van het voornoemde GRUP ‘ Dijlemonding’; 

 

Bijkomend overleg van het bedrijf Zytes BVBA  met de dienst omgeving heeft geleid tot een voor 
iedere partij aanvaardbare en vergunbare oplossing; 
 
Het huidige voorstel omvat twee kleinere zendmasten (één voor Proximus en één voor Telenet) die 
in de plaats komen van twee verlichtingspylonen (op de hoeken van het voetbalveld); 
 
Het voorstel is aanvaardbaar en legt een minimale last op de natuurlijke omgeving; 

 
Het vervangen van aanwezige verlichtingspylonen is voor VK Heindonk een positieve actie; 
 
Gelet op het feit dat in deze vorm de installaties vergunbaar zijn werden opnieuw gesprekken 
gevoerd met het IVA inzake het opstellen van een bezettings- of huurovereenkomst; 
 
 

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; 
 
 

Adviezen - argumenten 
 
In het verleden heeft de gemeente reeds enkele gelijkaardige overeenkomsten afgesloten met 
Proximus en Mobistar; 
 

Het gaat hier over standaardovereenkomsten; 
 

De jaarlijkse huur bedraagt € 3.250,00 per installatie; 
 
Wat betreft beide  huurovereenkomsten bedraagt de huurtermijn negen jaar automatisch 
verlengbaar met zes jaar; 
 
De huurovereenkomst van Proximus gaat in vanaf de maand waarin de installatie geplaatst wordt; 

 
De huurovereenkomst met Telenet bestaat uit een optie en huurovereenkomst, de optie bedraagt 
initieel  een periode van twaalf maanden en wordt vergoed a rato van € 150,00 per jaar; 
 
De grond inname van beide installaties is zeer beperkt, de oppervlakte bedraagt ongeveer 3.6m 
x3.6m (+/- 13m²) per installatie; 
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De huurders staan in voor alle kosten met betrekking tot de aanleg en het onderhoud; 

 
Voorliggende ontwerpovereenkomsten vestigen een huur op het kadastraal perceel Willebroek 3de 
afdeling sectie B nr. 64/D; 
 

Op de bijgevoegde ontwerpdossier “Lease Sketch New Build site ID : AN0383C”  wordt de 
inplanting, afmeting en uitzicht van de geplande installaties weergegeven; 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Bijkomende inkomsten zijn op te nemen in de meerjarenplanning a rato van € 3.250,00 per jaar en 

per installaties;  

Besluit: Unaniem 

De raad besluit 

 
Artikel 1  

Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van de huurovereenkomst met referentie 03BLO voor de 
inname van gemeentelijke gronden met doel het plaatsen van telecommunicatieapparatuur op het 
kadastraal perceel Willebroek 3de afdeling sectie B nr. 64/D met een plusminus inname van 13m² 
ten gunste van  Proximus NV, Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel, dit tegen een jaarlijkse 
vergoeding van € 3.250,00; 
 
Artikel 2  

Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van de optie- huurovereenkomst met referentie AN 
0383C voor de inname van gemeentelijke gronden met doel het plaatsen van 
telecommunicatieapparatuur op het kadastraal perceel Willebroek 3de afdeling sectie B nr. 64/D 
met een plusminus inname van 13m² ten gunste van  Telenet Group BVBA, Neerveldstraat 105 te 
1200 Brussel, dit tegen een jaarlijkse vergoeding van € 3.250,00; 
 
Artikel 3   

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere uitvoering van dit dossier; 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

9. Bijkomende punten 

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Goedkeuring van de jaarrekening 2017 volgens de BBC en vennootschapsbelasting van 
het autonoom gemeentebedrijf Willebroek 

 
Het Brouwershof is een mooie verwezenlijking en in feite de uitvoering van hetgeen door voormalig 
burgemeester Elsie De Wachter op rails gezet is met haar duidelijke visie over  
“Willebroek Morgen”. 
 
Er is hier duidelijk sprake van gemiste kansen bij de eindafwerking van deze fase. Niet alleen op 

het vlak van de afwerking: zoals het aanbrengen van toilet, vuilnisbakken en ander straatmeubilair 
e.d., maar vooral door de buurt niet te betrekken en te laten participeren, zodat daar een echte 
sociale controle mogelijk is, waarbij desgevallend bewoners een rechtstreekse lijn hebben om de 
overheid, ze (mede)verantwoordelijkheid dragen en zich ook (mede) verantwoordelijk voelen enz... 
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Dit is veel beter dan sporadische poltiecontroles , eventuele camera’s en gemeenschapswachten. 

Het geheel zou dan gedragen zijn door de hele buurt en er zijn daar talrijke facetten in. 
 
Voor bijvoorbeeld een bescheiden project in Heindonk werden de bewoners terecht uitvoerig 
geconsulteerd en betrokken. Ook hier had dit zeer zeker gekund.  

 
Naar ik vernomen heb zijn er in de buurt klachten van vandalisme, nachtlawaai, tikken op de 
rolluiken, achterlaten van zwerfvuil (tot in private tuinen toe) e.d. wat mogelijk een verzuring in de 
hand werkt. 
Is het bestuur hiervan in kennis gesteld? Welke maatregelen zijn er eventueel genomen? Dit had 
grotendeels kunnen vermeden worden door de participatie van de buurt. Of deelt het bestuur deze 
zienswijze niet? 

 
Een laatste punt betreft de vraag die in het verleden reeds is gesteld om daar op de een of de 
andere wijze een eerbetoon te brengen aan onze ereburgers en waar blijkbaar tot op heden 
evenmin iets mee gebeurd is. Waarom is daarrond tot op heden geen enkel initiatief genomen? 
 

 

Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
Participatie 
Voorafgaandelijk aan de realisatie van het park en de omgeving werd voorzien in een 
participatietraject.  Zo werden er over de ganse zone infopanelen geplaatst rond het 
geplande ontwerp.  De buurtbewoners kregen allen een infobrochure die zij terug 
konden bezorgen aan het gemeentebestuur en waarop suggesties en opmerkingen 

konden worden genoteerd. Deze brochure was ook geruime tijd beschikbaar in de 
bibliotheek en het administratief centrum.  Ook op de website was deze te vinden, 
samen met nog heel wat bijkomende informatie.  De buurt, en ruimere omgeving, werd 
dus zeker uitgebreid geïnformeerd rond dit project. Er werden wel degelijk vuilbakken 
voorzien in het project maar een nieuw project uit het Willebroek-proper programma 
voorziet het ganse grondgebied Willebroek van één uniform type vuilnisbak. Door 
achterstand in de levering ervan zijn er ondertussen voorlopige types vuilbakjes 

geplaatst. 

 
Toiletten werden niet voorzien.  Echter, op termijn zal ook het oude brouwerijgebouw 
een nieuwe invulling krijgen. Hierbij wordt gestreefd naar een invulling als 
horecazaak. De kortst nabij toiletten bevinden zich in de bib en het AC. Deze latere 
invulling zal overigens sowieso ook bijdragen tot meer sociale controle in het park.  

 
Overlast 
N.a.v. bezorgdheden en ervaringen tijdens de werken werd de nieuwe omgeving 
opgenomen als aandachtsplaats voor overlast i.k.v. toezicht, sensibilisatie en preventie 
(normale inzet):  
 

- Gedurende de vakantie zijn er pleincoaches actief geweest in het Brouwershof, 

vooral op woensdag, zaterdag en zondag tussen 15u en 21u. Naar de volgende 
vakanties toe zal de inzet van de pleincoaches nog uitgebreid worden met meer 
samenwerking van leerlingen van het KTA Vaartland.  

- Naast de pleincoaches werd er ook door de gemeenschapswachten en politie 
preventief toezicht gehouden in het Brouwershof. Naar het nieuwe schooljaar toe 

zullen de gemeenschapswachten en politie ook extra toezicht houden gedurende 
de middagpauze van de school en na schooltijd in het Brouwershof. 

 
De verschillende acties werden wekelijks geëvalueerd en bijgestuurd en verscherpt. 

- Toezichtdoor o.a. GW; politie met wijkagent, overlastteam, hondenpatrouilles, 
interventie, anoniem; en pleincoaches 

- Plaatsen borden i.f.v. politiereglement 
- Plaatsen camera’s 

 
Meldingen van overlast en beschadigingen in het centrum van Willebroek (in de directe 
omgeving van het Brouwershof) rond lawaaihinder, achtergelaten vuil, intimidatie, 
druggebruik, de doorgang versperren en pesterijen en straatracen, blijven de 
leefbaarheid in deze omgeving verstoren.  
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De rek is eruit, de reeds genomen maatregelen blijken te soft en geen gevolggeving af te 

dwingen voor bepaalde personen. Mogelijks zullen hier ook nog bestuurlijke maatregelen 
zich opdringen. 
 
De laatste evaluatie (vorige week) geeft aan dat er te weinig vooruitgang is en het 

gedrag van sommigen die de storend factor blijven.  
Resultaat: Politie zal een NULTOLERANTIE hanteren tot nader bericht.  
 
Ereburgers 
Omdat de ereburgers reeds een manier van erkenning krijgen.  
In het ontwerp van het park is er opgenomen om te voorzien in één kunstwerk rond 
armoede. 

 
De vraag is echter behandeld in de Adviesraad der Kunsten op 18 oktober 2017 waarbij 
een aantal mogelijkheden werden geopperd zijnde het creëren van een 
informatiewandeling waarin een aantal belangrijke plekken worden toegelicht.  
 

Raadslid Serrien doet de volgende aanvulling: “Alle pogingen om de situatie te 

verbeteren, zijn hoopvol. Het zou wel fijn geweest zijn om van in ’t begin de zaken op 
orde te hebben. Zo werd het infobord pas in augustus geplaatst.” 
 
Raadslid Meeus stelt: “We hebben een verschillende visie maar ik ga de discussie niet 
aangaan. Fijn dat er inspanningen gebeurd zijn, maar deze zijn niet heiligmakend.” 
 
Raadslid Eeraerts zegt: “U stelt dat niemand verantwoordelijk is voor het probleem. Maar 

er zijn nu eenmaal mensen waar het in zit dat ze problemen maken. Die problemen 
moeten we wel benoemen en dan moeten we naar 0 tolerantie. Ik schrik er van dat u de 
problemen niet durft te benoemen. Participatie is één; sensibiliseren is twee, er voor 
zorgen dat onze normen en waarden van Willebroek nageleefd worden is drie. Ik ben als 
lid van de meerderheid dan ook blij te horen dat onze burgemeester maatregelen 
genomen heeft.” 
 

Raadslid De Laet komt tussen: “Mr Eeraerts, u zit nu wel aan de andere kant van de zaal, 

maar u zit niet in de meerderheid. U bent gewoon overgelopen. Vervolgens is het 
inderdaad goed dat er maatregelen genomen werden. Over de ereburgers moeten we nu 
horen dat er een monument op gang komt. Het zou fijn zijn als wij een vraag stellen, dat 
wij daar dan ook van op de hoogte gesteld worden.”  
 

Burgemeester geeft aan dat het monument reeds een plaats gekregen had in het 
ontwerp en dat vanuit welzijn een participatietraject opgestart werd met o.a. ATD. 
 
Schepen Spiessens vult aan: “Ik ben vanmiddag langs het park geweest en heb 
nogmaals gezien hoe het er daar bij ligt. Kinderen van 14 – 15 jaar gooien hun afval 
gewoon op de grond terwijl ze 2 meter van de vuilbak staan. Niemand verantwoordelijk? 
Volgens mij wel. Ouders en opvoeding.”  

 
Raadslid Reyntiens geeft aan dat niemand zegt dat overlast niet mag aangepakt worden. 
Zij hoopt wel dat het beleid ook iets doet aan de kansen voor de jeugd. 
 
Burgemeester antwoordt dat het park ook één van de dingen is voor de jeugd, maar dat 

er geen plaats is voor nachtelijke feestjes. 
 

Schepen Huyghe geeft aan dat een aantrekkelijk aanbod voor + 12 jarigen een grote 
uitdaging is overal, maar dat we afgelopen 12 jaar een samenwerking hiervoor 
aangegaan zijn met ROJM en dat we werk maken van doorstroming van monitoren. 
 
Raadslid Meeus sluit het debat af met de opmerking: “Als ik zei, niemand 
verantwoordelijk, bedoelde ik niemand van het beleid of het College.” 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 

overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Onrust bij de marktkramers in Willebroek? 

 
Er zou wat commotie bij de Willebroekse marktkramers zijn, want er zou van alles op til zijn dat 
ingrijpende wijzigingen met zich zou brengen i.v.m. de organisatie van de markt. 
 
Welke wijzigingen worden er desbetreffend voorop gesteld en praktisch uitgewerkt? In hoeverre 
zijn de marktkramers geraadpleegd en betrokken bij wat mogelijks komen gaat? Wat zijn de 
gevolgen op het vlak van de verkeerscirculatie, verkeersveiligheid, parkeermogelijkheden e.d.m? 

 
Schepen Vanwelkenhuysen antwoordt: 
 
Vanaf donderdag 6 september start de aannemer met de reeds enige tijd aangekondigde 
heraanleg van de voetpaden in de Nieuwstraat, dit in navolging van de heraanleg van de 

voetpaden op de markt enkele jaren geleden. Deze werken zullen uiteraard enige hinder 

met zich meebrengen en moet er ook actie genomen worden om marktkramen een plaats 
te geven.   
 
Het is de bedoeling de markt compact en homogeen te maken waarbij overtollige 
voertuigen van de markt worden gehouden. (huidig marktreglement) 
 
De verkeerscirculatie zal uitgewerkt worden met het marktvrij maken van de 

Nieuwstraat en het August Van Landeghemplein. De nieuwe verkeerssituatie moet een 
betere bereikbaarheid brengen voor de bewoners aldaar. 
 
De invoering van de vrachtwagensluizen waren ook aanleiding om de op- en afrijroute 
van de markt te verbeteren en te verduidelijken. 
 
Door een wetswijziging dient het marktreglement aangepast te worden. In samenspraak 

met de marktcommissie is er besloten om met het oog op die aanpassing enkele zaken 

nader te onderzoeken o.a. onderzoek naar het  verwijderen van auto’s / vrachtwagens 
en alternatieve plaats voor de (vracht)wagens en invloed er van op het marktplan. 
 
In kader van het onderzoek heeft er begin mei een overleg plaats gevonden met 
enerzijds burgemeester en schepen mobiliteit en diensten (mobiliteit, politie en 

economie). De Fabrieksstraat kwam daar als enig wettelijk alternatief uit om de 
vrachtwagens te parkeren.  
 
Bij terugkoppeling naar o.a. enkele leden van marktcommissie worden hier al heel wat 
(praktische) bedenkingen bij gemaakt.  
 
Na bijkomend overleg in juli en augustus werd in de collegezitting van 17 augustus 2018 

besloten om de volgende maatregelen door te voeren tijdens de woensdagmarkt samen 
met de inwerkingtreding van de vrachtwagensluizen (1 september 2018): 

-    grote marktwagens en in het bijzonder vrachtwagens/opleggers 3,5 ton, dienen 
op –en af te rijden via de aangegeven route (A. Van Landeghemplein en 
Boomsesteenweg); 

- alle voertuigen van marktkramers die geen deel uitmaken van de marktinstallatie 
uit de marktzone verwijderd dienen te zijn binnen de openingsuren van de markt 

(8u00-12u30). 
 
Het marktgebied is pas vanaf 12u30 opnieuw toegankelijk voor voertuigen van de 
marktkramers. 
Trekkers en vrachtwagens dienen geplaatst te worden in de Fabrieksstraat. Andere 
(gewone) voertuigen (o.a. wagens/ lichte bestelwagens) kunnen ergens anders 

geparkeerd te worden conform de verkeerswetgeving. 
  
De marktkramers werden ingelicht omtrent de wijzigingen en zijn extra geïnformeerd op 
de marktdag van vorige woensdag. De komende weken zullen de wijzigingen na de 
toetsing in de praktijk geëvalueerd worden. 
 



22 

Raadslid Reyntiens vraagt of er gedacht werd aan de problematiek van marktkramers die 

alleen zijn en hun kraam moeten achterlaten. En wat met kramen waar de wagen ook 
fungeert als pashokje? 
 
Schepen Vanwelkenhuysen zegt dat het raadslid de nagel op kop slaat en dat daar 

voorlopig nog geen oplossing voor is. Wat de pashokjes betreft, geeft de schepen aan dat 
dit geen noodzakelijk onderdeel is van het kraam. Ofwel wordt dit wel bekeken als 
onderdeel van het kraam en dan wordt er opnieuw opgemeten en verrekend. We zullen 
dat rustig bekijken en na een periode evalueren. 
 
Raadslid Reyntiens vraagt hoe lang de periode duurt vooraleer men tot evaluatie 
overgaat. 

 
De burgemeester vermoedt dat dit niet lang zal duren, maar dat we dat zullen bekijken. 
 
Raadslid Reyntiens vreest dat wanneer er niet snel actie genomen wordt, er 
marktkramers zullen weg blijven en dat de markt minder aantrekkelijk zal worden. 

 

Raadslid Steenackers vraagt zich af waarom die wagens eigenlijk een probleem zijn? 
 
Burgemeester geeft aan dat er bekeken moet worden of er zones kunnen zijn met en 
zones zonder wagen. En dat er bekeken moet worden hoe winkels en markt 
gecombineerd kunnen worden. We zullen zorgen dat we gedragenheid krijgen. 
 
Raadslid Meeus: “Als ik het goed begrijp, komt alles via Willebroek Noord binnen en dan 

naar de Fabriekstraat?” 
 
Burgemeester: “Er zijn 2 af- en aanrijroutes. A.Van Landeghemplein en Boomse-
steenweg.  
 
Raadslid Van Lerberghe: “ zich organiseren in Fabriekstraat is ok rond 7u. ’s morgens, 
maar terug ’s middags is rond het piekuur van het schoolverkeer. Gaat dat wel lukken? 

 

Burgemeester: “Rond 12u.30 is het eerste schoolverkeer al voorbij.” 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Herwaardering van de Gemeenteraad? 
 
Sommige gemeenten zenden de zittingen van hun gemeenteraden rechtstreeks uit via videolink. 
Heeft het huidige bestuur plannen dienaangaande? Gaat men de gemeenteraad herwaarderen door 
het debat op de gemeenteraad te voeren voor belangrijke zaken en derhalve de volmachten aan 

het College terug te dringen? 
 
Burgemeester Bevers antwoordt: 
 
Wat betreft geluidsopnames van de gemeenteraad is er door onze administratie reeds 

voorbereidend werk geleverd. Zo hebben we informatie opgevraagd bij onze collega’s 
van Sint-Katelijne-Waver. De invoering ervan heeft hen ongeveer €41.468,94 gekost. Bij 

de opmaak van een volgend meerjarenplan zullen we dit verder moeten bekijken en 
eventueel de nodige middelen hiervoor vrijmaken. 
 
Voor de herwaardering van de gemeenteraad hebben we reeds een belangrijke stap 
gezet door de verschillende agendapunten in één gemeenschappelijke commissie toe te 
lichten. Op deze manier krijgen alle raadsleden de mogelijkheid om zich vooraf te 

informeren over alle agendapunten. Voor alle agendapunten zorgen we ook voor de 
nodige toelichtingen door onze experten en waar nodig zelfs door externen. 
 
De delegatie van bevoegdheden aan het CBS gebeurde uiteraard binnen de contouren 
van de wetgeving en vooral met oog op snellere en efficiëntere dienstverlening. Op dit 
moment zijn we niet van plan om hier nog wijzigingen aan te brengen.  
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Het is aan de volgende gemeenteraad om te bekijken welke bevoegdheden men wenst te 

delegeren en welke niet. 
 
Burgemeester vult aan: "Als je wil deelnemen aan het debat, moet je uw mond 
opendoen. Dus het is ook de verantwoordelijkheid van de raadsleden. men kan 

collegeverslagen opvragen. ik stel vast dat in deze legislatuur niemand dit heeft gedaan. 
Men kan vanuit de fracties de vraag stellen aan de voorzitter om dit samen te bekijken, 
maar de voorzitter heeft geen enkele vraag gekregen.” 
 
Raadslid Meeus: “Door het systeem van volmachten wordt de gemeenteraad soms 
buitenspel gezet.” 
 

Burgemeester vraagt of men voor elke parkeerplaats voor gehandicapten naar de 
gemeenteraad moet komen. Ok, maar dat komt de dienstverlening niet ten goede. 
  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 

overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Nieuwe fusieplannen? 
 
Hoe staan de verschillende coalitiepartners van de meerderheid tegenover een fusie met Mechelen? 
We lezen in de pers dat minstens één van de huidige bestuurspartijen daarvan een grote 
voorstander is. 

 
Zijn er desbetreffend reeds (informele) besprekingen geweest en eventuele voorbereidingen en 
afspraken getroffen, eventueel op ambtenarenniveau? 
 
Zal dit opnieuw de weg opgaan van:” Mechelen wikt en beslist, Willebroek knikt en slikt”. 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

 

In de coalitie is er nooit sprake geweest van een fusie tussen gemeenten.  
 
Elke fractie geeft haar standpunt mee. 
Burgemeester: “Voor mijn partij kan ik zeggen: geen fusie.” 
 

Schepen Vanwelkenhuysen: “Voor mij persoonlijk mag een fusie met Mechelen, maar 
niet met een andere gemeente. Het standpunt van Open VLD is dat wanneer Mechelen 
vraagt om te fusioneren, dat men voorstander is, maar men gaat het zelf niet vragen.” 
 

Schepen Huyghe voor CD&V: “geen fusie met een andere gemeente.” 

 

sp.a: “Niet voor een fusie.” 
 
Groen: “Willebroek heeft de perfecte grootte om zelfstandig te functioneren.” 
 
Vlaams Belang: “Niet” 
 

 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Gemeentelijk stemrecht voor niet-Belgen: een stavaza? 
 

Tot 31 juli van dit jaar konden vreemdelingen zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de 
komende Gemeenteraadsverkiezingen. Niet-EU vreemdelingen moeten daartoe al 5 jaar 
onderbroken en wettelijk verblijven; voor Unieburgers geldt deze verblijfsvoorwaarde niet. Wie al 
ingeschreven was voor vorige gemeenteraadsverkiezingen en aan de voorwaarden bleef voldoen, 
blijft ingeschreven. 
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Onze vragen: hoeveel vreemdelingen maakten van deze mogelijkheid voor de eerste keer gebruik 

(per categorie); hoeveel – eveneens per categorie – waren er voordien reeds ingeschreven? 
Welke stappen heeft het Gemeentebestuur al dan niet gezet om dit proces te begeleiden? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

 
Aantal vreemdelingen die zich voor de eerste keer inschreven: 

 niet Belgen Europa:  111 
 niet Belgen buiten EU: 146 

 
Voordien reeds ingeschreven: 
Dat is moeilijk te achterhalen: in het rijksregister krijgt men een code om dit aan te 

geven. Lijsten trekken van de andere verkiezingsjaren met enkel de onderdanen die in 
2006 of 2012 deze aanvraag ingediend hebben kunnen niet  door ons opgesteld worden. 
 
Indien u bedoelt: hoeveel hebben de aanvraag in 2018 ingediend terwijl zij reeds 
kiesplicht genoten:  

 niet Belgen Europa:  9 

 niet Belgen buiten EU: 2 
 
Het gemeentebestuur heeft de volgende stappen gezet om dit proces te begeleiden: 

 vanuit de dienst samenleven zijn er brieven verstuurd naar de niet-Belgen van de 
beide categorieën in Willebroek; 

 alle aanvragen voor erkenning registratie kiezer werden door het onthaalteam 
aangenomen met aflevering van een ontvangstbewijs en zijn bij het burgerteam 

nagezien en verwerkt; 
 deze lijsten werden in het college gebracht; 
 alle erkende aanvragers kregen een aangetekende, algemene bevestigende  brief; 
 alle geweigerde aanvragen kregen een gemotiveerde weigeringsbrief (meestal 

niet lang genoeg in België op datum 1/8/2018). 
 
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 

overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
FC Blaasveld – verlichting “Duveltjesterrein” 
 

Net voor de aanvang van de vakantie vernamen wij dat de verlichting rond het terrein van de 
“Duveltjes” van FC Blaasveld, ondanks eerder gemaakte beloften, nog steeds niet was geplaatst. 
 
Klopt dit of is deze vraag ondertussen achterhaald en werd de verlichting ondertussen geplaatst? 
 
Schepen Ronny Somers antwoordt: 
 

De acties voor de verlichting van FC Blaasveld zijn nog steeds lopende. Schepen Somers 
licht kort de planning toe. Bedoeling is om in oktober alle werken beëindigd te hebben. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 

overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Het Brouwershof en pleincoaching 
 
Het moet altijd iets feestelijks zijn: het openen van een nieuw park in het centrum van de 
gemeente. We gunnen met Groen-Willebroek deze meerderheid de realisatie van Het Brouwershof, 
een mooi centrumpark dat al enkele legislaturen geleden werd uitgetekend. Spijtig genoeg waren 

de eerste openingsmaanden van dit park voor gebruikers en omwonenden niet altijd even 
feestelijk.  
In de eerste plaats werd door zowel gebruikers als omwonenden geklaagd over het feit dat er geen 
vuilbakken werden voorzien in het park. Dit leidde al te vaak tot het spijtige gegeven dat er al eens 
flink wat zwerfvuil te vinden was. Bijzonder onaangenaam, zeker als je met kleine kinderen komt 
spelen en het speelzand peuken, blikjes en plastics bevat.  
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En dan gaan we er vanzelfsprekend vanuit dat het gemeentepersoneel zijn best doet om die boel 

regelmatig op te ruimen.  
 
Daarnaast leidden de warme zomeravonden ertoe dat hele gezinnen zich tot laat in de avond in het 
park bleven ophouden. Dat hoeft geen probleem te zijn, indien de nachtrust van omwonenden 

wordt gerespecteerd. Spijtig genoeg was dit niet altijd het geval.  
 
Toen ons deze klachten werden overgemaakt, was onze eerste reactie: er moet op het 
gebruiksreglement gewezen worden. Maar tot onze verbazing was dat er niet. Het is pas in 
augustus geplaatst. Daarnaast bleek ook en eveneens tot onze verbazing dat er geen pleincoach 
voor het park was aangeduid. Dit positieve samenlevingsproject werd nochtans door het overgrote 
deel van de gemeenteraad goedgekeurd. Er moet toch geweten zijn dat voordien al groepjes 

jongeren (vooral tieners) van de omgeving van de bibliotheek zowat hun hangplaats hadden 
gemaakt?  
 
Wij betreuren het dan ook dat de opening van Het Brouwershof niet werd aangegrepen om 
onmiddellijk met een voldragen positief samenlevingsproject uit te pakken.  

 

Onze vragen: 
1. Zullen er vuilbakken in Het Brouwershof worden geplaatst? 
2. Zal er één of zullen er meerdere pleincoaches of stewards worden aangeduid om ervoor te 

zorgen dat verschillende gebruikersgroepen van Het Brouwershof met respect voor elkaar 
en de omgeving gebruik maken van het park?  

 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

 
Zie vraag sp.a-fractie. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

 

Compensatie voor bomenkap aan Ten Bergstraat 
 
Op een bepaalde ochtend in juli was het even onaagnenaam ontwaken voor de bewoners van het 
Vijvershof wiens woning en tuin zich aan de kant van Bedrijventerrein De Hulst bevindt. Wat eens 
wel een bos leek, was helemaal kaalgekapt.  

 
De bewoners protesteerden tegen het feit dat ze niet werden ingelicht over de geplande bomenkap 
en waren terecht ongerust over de overlast die ze van het bedrijventerrein zouden kunnen 
ondervinden. Met Groen-Willebroek vragen we ons af of deze bomenkap zal worden 
gecompenseerd.  
 
Het gemeentebestuur liet al weten dat er een groenbuffer wordt aangelegd, voorzien van een 

berm, in de vorm van een aarden wal. Met Groen-Willebroek vragen we dat voor deze aarden wal 
ook een paar rijen bomen worden voorzien, zodat de buurtbewoners niet op een groene muur 
kijken. Bomen hebben trouwens ook een schaduwend en koelend effect, iets wat in alle 
klimaaplanning zou moeten worden opgenomen.   
 

Onze vragen 
1. Waarom werden de omwonenden niet van de voorziene bomenkap ingelicht?  

2. Was het noodzakelijk zo ver en zo drastisch te kappen als nadien toch een groenzone 
wordt voorzien? 

3. Worden de gekapte bomen gecompenseerd?  
4. Worden bomen voorzien naast de aarden wal die er zal komen?  

 

Schepen Tinneke Huyghe antwoordt: 

 

1. Aangezien de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning conform de 
voorschriften van het PRUP De Hulst was, moest er geen openbaar onderzoek 
worden georganiseerd. 
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Bij de opmaak van het PRUP De Hulst, waarmee de betreffende voorschriften zijn 

ingevoerd, is wel een openbaar onderzoek en een informatievergadering voor de 
omwonenden georganiseerd. 

 
2. Bij de beoordeling van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning kan de 

vergunningverlenende overheid zich niet uitspreken over de noodzaak van de 
aanvraag, maar moet het zich beperken tot een toetsing aan de 
stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening. Wanneer er 
gedetailleerde stedenbouwkundige voorschriften zijn (zoals hier), worden die 
geacht de goede ruimtelijke ordening weer te geven en kunnen - volgens de 
rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen - geen bijkomende 
voorwaarden worden opgelegd. 

  
Aangezien artikel 1 van het PRUP oplegt dat minimaal 2/3e van de bebouwbare 
perceelsoppervlakte moet worden benut voor bedrijfsgebouwen of infrastructuur 
voor buitenactiviteiten, moest de zone met het gebouw in elk geval zo ver worden 
ingevuld. 

  

Artikel 3 van het PRUP regelt de inrichting van de groenbuffer over een breedte 
van 25 meter aan de zijde van Vijvershof. De voorschriften bepalen dat: 

 er een aarden wal moet komen van minimum 4 en maximum 6 
meter hoog, die aan de uiteinden afneemt tot op maaiveldniveau; 

 de groenbuffer moet worden aangeplant met streekeigen soorten 
en moet bestaan uit een combinatie van hoog- en laagstammig 
groen; 

 aan de zijde van Vijvershof het bedrijf garant moet staan voor de 
aanleg en het kwalitatieve onderhoud van de groenbuffer. 

  
Het is technisch onmogelijk om de aarden wal aan te leggen zonder de bomen te 
kappen, zodat ook aan deze zijde de kap verantwoord is. 

 
 

3. Er is geen boscompensatie opgelegd. 

Boscompensatie wordt opgelegd op basis van het Bosdecreet. Dit decreet bevat in 
artikel 3 een definitie van wat als 'bos' moet worden beschouwd. De aanvraag 
valt hier niet onder omwille van 2 redenen: 

 ze nemen geen 50% van de terreinen uit de aanvraag in (artikel 3, §1 
Bosdecreet); 

 het achterste gedeelte van de aanvraag maakte deel uit van de 
tuinzone van een woning in Vijvershof. Het decreet is niet van 
toepassing op tuinen (artikel 3, §3 Bosdecreet). 

 
4. De aarden wal komt niet tot tegen de tuinen van Vijvershof, maar zal in de 

richting van de tuinen afdalen tot het maaiveld. De volledige breedte van de 
groenbuffer (25 meter) zal worden beplant met een combinatie van hoog- en 

laagstammig groen. Vanuit ecologisch oogpunt is het wel niet aangeraden 
bovenop de aarden wal hoogstammige bomen te planten, omdat deze daar minder 
goed zullen groeien. 

  
De precieze vorm van de aanplanting is op zich niet vergunningsplichtig. De 

dienst Omgeving zal uiteraard wel nagaan of de voorschriften worden 
nageleefd. Bij de aanplanting moet ook rekening gehouden worden met artikel 35 

van het Veldwetboek, dat bepaalt dat hoogstammen op minstens 2 meter en 
andere bomen en struiken op minstens 0,5 meter van de perceelsgrens moeten 
worden aangeplant. 
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Financiën 

10. Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Willebroek 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Lars Van Aken, N-VA-fractie en de 
heer Ronnie Moerenhout, CD&V-fractie, overeenkomstig artikel 22 van het 
gemeentedecreet. 

 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 
In de gemeenteraadszitting van dinsdag 19 december 2017 werd het prijssubsidiereglement AGB 
Willebroek goedgekeurd op basis van de het goedgekeurde budget 2018 van het AGB. 
 
De  prijssubsidie voor het recht op toegang tot de culturele en sportieve activiteiten werd 
vastgesteld op de prijs (incl. 6%BTW) die de bezoeker als toegangsgeld betaalt, vermenigvuldigd 

met een factor 2,54.  

 
Feiten en context 
Bij de voorbereiding van de budgetwijziging 2018 werd vastgesteld dat het budget van het AGB zal 
bijgesteld moeten worden. Dit heeft onder andere tot gevolg dat ook de prijssubsidie moet 
aangepast worden. 
Omdat de definitieve budgetwijzing van het AGB pas in november of december 2018 ter 
goedkeuring zal worden voorgelegd, dient tussentijds al een aanpassing te gebeuren. 

 
Prijssubsidies kunnen immers enkel voor de toekomst worden vastgesteld of aangepast en niet 
voor het verleden. 
 
Voorlopige berekeningen wijzen uit dat om aan het winstoogmerk te voldoen de huidige factor van 
2,54 kan verlaagd worden naar 0,22. 

 
Voorzichtigheidshalve wordt voorgesteld om de factor op 0 te zetten in afwachting van een 

grondige budgetwijziging 
 
 
Juridische grond 
 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 waarin de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB Willebroek werden goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 door de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding op 3 
oktober 2017 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober2017; 
 

Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf 
Willebroek vanwege de Gemeente Willebroek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht 
op toegang tot de culturele en sportieve faciliteiten; 
 

Gelet op het voorstel van prijssubsidiereglement vanwege het college van burgemeester en 
schepenen; 

 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De dienst financiën adviseert positief daar de prijssubsidies zijn opgenomen in het budgetvoorstel 

2018 van de gemeente Willebroek. De aanpassing van de factor heeft een positief gevolg voor het 
budget van de gemeente, aangezien de prijssubsidie daalt. Het exacte bedrag kan pas berekend 
worden na het invoeren van de budgetwijziging. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  X  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :  28/8/18 

Beschikbaar krediet: 341.007,79 Actie: VRIJ001013001 Dienstjaar 

Vast te leggen: 153.881,75 AR: 6492000 2018 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney 

Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald 

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc 

De Laet, Jan Van Lerberghe, Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla 

Steenackers 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het prijssubsidieregelment, vermeld in artikel 2 van 

huidige beslissing, ten voordele van het AGB Wilebroek goed 
 
Artikel2 
Aanpassing PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB Willebroek 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het 
kalenderjaar 2018. Deze ramingen worden op basis van huidige en toekomstige indicatoren 

aangepast in afwachting van een definitieve budgetwijziging 2018. (zie bijlage) 

 
Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vastgesteld dat voor 
het kalenderjaar 2018 de inkomsten voor de toegangsgelden tot culturele en sportieve faciliteiten 
minstens 153.881,75 EUR exclusief btw moeten bedragen om economisch rendabel te zijn. 
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vanaf heden de 

voorziene toegangsgelden (inclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot de culturele en sportieve 
faciliteiten te vermenigvuldigen met een factor 1,22. 
 
De Gemeente Willebroek erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, op basis van deze 
ramingen, de voorziene toegangsgelden (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de culturele 
en sportiéve faciliteiten moet vermenigvuldigen met een factor 1,22 om economisch rendabel te 
zijn. 

 
Rekening houdend met de culturele en sociale functie van deze faciliteiten wenst de Gemeente 
Willebroék dat er tijdens het kalenderjaar 2O18 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten 
aanzien van de bezoekers van deze faciliteiten. De Gemeente Willebroek wenst immers de 

toegangsgelden te beperken opdat de culturele en sportieve faciliteiten toegankelljk zijn voor 
iedereen.  
De Gemeente Willebroek verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot 

en met 31 december 2018 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning 
van prijssubsidies. 
 
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Willebroek voor recht op toegang tot 
de culturele en sportieve faciliteiten bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de bezoeker als 
toegangsgeld betaalt, vermenigvuldigd met een factor 0 met ingang van 5 september 2018. 

 
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het 
kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Willebroek. ln de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de 
Gemeente Willebroek deze steeds documenteren. 
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Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek moet op de 5de werkdag van elk kwartaal de Gemeente 
Willebroek een overzicht bezorgen van het aantal bezoekers waaraan recht op toegang is verleend 
tijdens het voorbije kwartaal tot de culturele en sportinfrastructuren. Dit overzicht dient tevens het 
bedrag aan te betalen prijssubsidies bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren 

middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek overmaakt 
aan de Gemeente Willebroek. De Gemeente Willebroek dient deze debet nota te betalen aan het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek binnen de 5 werkdagen na ontvangst. 
 
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2019 zal worden onderhandeld tussen de Gemeente 
Willebroek en het Autonoom Gemeentebedrijf'Willebroek vóór 30 januari 2019. 
 

Artikel 3 
 
De provinciegouverneur in kennis stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in artikel 252 §1 
van hetgemeentedecreet 
 

 

 
 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Waarnemend Algemeen Directeur Voorzitter 

 


