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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 18 december 2018  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

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

Reyntiens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Anita Moens, Rudi 

Kennes, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Ronald Moerenhout, Lars 

Van Aken, Thierry Serrien, Irena Hermans, Carla Steenackers, 

Marina De Wit, raadsleden. 

 

Tinneke Huyghe, Frank Vanwelkenhuysen, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Maaike Bradt, schepenen. 

 

Reinilde Van Moer, ocmw-voorzitter. 

 

Dirk Blommaert, waarnemend algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Jan Van Lerberghe, Murat Oner, Dirk De 

Smedt, raadsleden. 

 

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 

Financiën 

2. Budgetwijziging nr. 1/2018 OCMW 

3. Goedkeuring van het budget 2019 van het OCMW 

4. Goedkeuring van het meerjarenplan van het OCMW 2014 - 2024 

5. Goedkeuring van het budget 2019 van het AGB 

6. Gemeente Willebroek - Budgetwijziging nr. 1/2018 in BBC 

7. Gemeente Willebroek - Budget 2019 en MJP 2019-2024 in BBC 

8. Prijssubsidiereglement 1 januari 2019 

9. Indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere 

meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu 

10. Belasting op de tweede verblijven 

11. belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde 

kavels, palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust 

12. Brandweer - Dotatie dienstjaar 2019 Hulpverleningszone Rivierenland 
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Bouwen en wonen 

Openbare werken 

13. Pidpa - Overdracht provinciale aandelen - mogelijkheid tot inschrijving 

Leven en reizen 

Toerisme en evenementen 

14. Overeenkomst Het Anker - Organisatie Molenbergfeesten - Opzegging 

15. Klein-Willebroek Dorp - organisatie Bevrijdingsfeesten - overeenkomst 

16. Goedkeuring wijziging subsidiereglement buurtoverschrijdende evenementen 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 17 tot en met 19 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

17. Motie met betrekking tot een gedragen ruimtelijke ontwikkeling van het 

centrum van Willebroek en de kernversterking als hoeksteen van de gemeente 

voor de toekomst 

18. Bijkomende punten 

Bouwen en wonen 

Omgeving 

19. RUP 4 Zonevreemde bedrijven - herneming na schorsing - definitieve 

vaststelling 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Raadslid De Laet wenst verduidelijking te geven bij zijn uitspraak ‘als je dat varken wil 
wassen, zal je het daar moeten zoeken’. Met deze uitspraak repliceerde hij op de uitspraak 
van de schepen van mobiliteit in antwoord op het bijkomende punt inzake verkeersluizen.  

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
27 november 2018. 

 
 

Financiën 

2. Budgetwijziging nr. 1/2018 OCMW 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

 
Vanaf financieel boekjaar 2014 treedt het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 

betreffende de beheers- en beleidscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn werking. Dat betekent dat alle gemeenten, provincies, OCMW's, 
autonome gemeente- en provinciebedrijven en OCMW-verenigingen van publiek recht (met 
uitzondering van de ziekenhuisverenigingen) een meerjarenplan 2014-2019 en een budget 2014 
moeten opstellen volgens die nieuwe regels. Het budget 2018 en het meerjarenplan 2014 - 2023 

werden vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2017. De 
gemeenteraad gaf haar goedkeuring op 19 december 2017.  
 
 
Feiten en context 
 
De wijziging van het budget heeft een aanpassing van de autofinancieringsmarge tot gevolg, 

waardoor het meerjarenplan moet gewijzigd worden. 
 
 
Juridische grond 

 
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008 betreffende de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 52,146 tot en met 159, 
270 §1 en §2. 
Gelet op het besluit van 3 april 2009 van de Vlaamse regering houdende de uitvoering en de 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
Welzijn (BBC). 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften, de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de 
gemeente, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
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Adviezen  
 
Na besprekingen van de budgetwijziging 2018 op het managementteam van 28 november  2018 

geeft het MAT een positief advies. 
Gelet op het positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 december 
2018. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 

nvt 

Besluit: 

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

Eddy Moens, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina 

De Wit, Ronald Somers, Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens 

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

Maaike Bradt 

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 Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 1/2018 goed. 
Voor 2018 genereert budgetwijziging nr. 1/2018 een autofinancieringsmarge van  € 50.001. 
De gemeenteraad stemt over de budgetwijziging in zijn geheel. 
 
Artikel 1 : De budgetwijziging 2018 wordt vastgesteld en goedgekeurd zoals voorgesteld in bijlage. 

 

  Start 2018 Wijziging  Nieuw resultaat 
2018 

     

Exploitatiebudget Uitgaven 21.333.540 -144.268 21.189.272 

 Ontvangsten 22.064.460 194.748 22.259.208 

 Resultaat 730.920 339.016 1.069.936 

     

Investeringsbudget Uitgaven 1.567.809 232.368 1.800.177 

 Ontvangsten 180.000 -121.500 58.500 

 Resultaat -1.387.809 -353.868 -1.741.677 

     

Liquiditeitenbudget Uitgaven 1.017.740 2.195 1.019.935 

 Ontvangsten 0 800 800 

 Resultaat -1.017.740 -1.395 -1.019.135 

     

Budgettair resultaat  -1.674.629 -16.247 -1.690.876 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig 
boekjaar   

2.418.845 1.246.315 3.665.160 

     

Gecumuleerd budgettair resultaat  744.216 1.230.068 1.974.284 

Bestemde gelden  664.785 1.135.391 1.800.176 
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Resultaat op kasbasis  79.430 94.677 174.108 

     

Autofinancieringsmarge  -268.820 336.821 50.001 

     

Financieel draagvlak  1.318.730 -537.169 781.561 

Exploitatieontvangsten  22.064.460 194.748 22.259.208 

Exploitatie uitgaven exl. nettokosten 
schulden 

21.041.800 -134.413 20.907.387 

Exploitatie uitgaven   21.333.540 -144.268 21.189.272 

Nettokosten schulden  291.740 -9.855 281.885 

     

netto periodieke leningsuitgaven 1.309.480 -7.660 1.301.820 

Aflossingen  1.017.740 2.195 1.019.935 

Kosten van schulden  291.740 -9.855 281.885 

 
 

3. Goedkeuring van het budget 2019 van het OCMW 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Vanaf financieel boekjaar 2014 treedt het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 
betreffende de beheers- en beleidscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn in werking. Dat betekent dat alle gemeenten, provincies, OCMW's, 
autonome gemeente- en provinciebedrijven en OCMW-verenigingen van publiek recht (met 
uitzondering van de ziekenhuisverenigingen) een meerjarenplan 2014-2019 en een budget 2019 

moeten opstellen volgens die nieuwe regels. 
Het oorspronkelijk budget 2014 en het meerjarenplan 2014 - 2019 werden vastgesteld in de  
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2013. De gemeenteraad gaf haar  
goedkeuring op 17 december 2013.  

Het meerjarenplan 2014 -2023 werden vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 
december 2017. De gemeenteraad gaf haar goedkeuring op 19 december 2017. 
 
 
Feiten en context 
  

Wijzigende economische en sociale omstandigheden geven de noodzaak om het budget 2019 
binnen het meerjarenplan aan te passen. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008 betreffende de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 52,146 tot en met 159, 
270 §1 en §2. 
Gelet op het besluit van 3 april 2009 van de Vlaamse regering houdende de uitvoering en de 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
Welzijn (BBC). 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften, de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de 
gemeente, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
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Adviezen  
 
Na besprekingen van het budget 2019 op het managementteam van 28 november 2018 geeft het 
MAT een positief advies. 

 
Gelet op het positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 december 
2018. 
 
 
Financiële gevolgen 
 

nvt 

Besluit: 

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

Eddy Moens, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina 

De Wit, Ronald Somers, Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens 

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

Maaike Bradt 

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 Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad keurt het budget 2019 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
goed. 
 
Artikel 1 : Het budget 2019 wordt vastgesteld en goedgekeurd zoals voorgesteld in bijlage. 
 

De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 4.977.184 voor 2019 
 

    
Budget 
2019 

      

exploitatiebudget uitgaven 21.316.515 

  ontvangsten 22.413.011 

  Totaal 1.096.496 

investeringsbudget uitgaven 542.400 

  ontvangsten  410.000 

  Totaal -132.400 

liquiditeitenbudget uitgaven 1.046.495 

  ontvangsten  0 

  Totaal -1.046.495 

      

Budgettair resultaat   -82.399 

Gecumuleerd budgettair 
resultaat    1.974.285 

gecumuleerd budgettair 
resultaat    1.891.886 

bestemde gelden   542.400 

resultaat op kasbasis   1.349.486 

      

Autofinancieringsmarge   50.001 

      

financieel draagvlak   1.355.466 

exploitatieontvangsten   22.413.011 
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exploitatieuitgaven exl. 
nettokosten schulden 

  21.057.545 

exploitatieuitgaven    21.316.515 

nettokosten schulden   258.970 

      

netto periodieke 
leningsuitgaven   1.305.465 

Aflossingen   1.046.495 

Kosten van schulden   258.970 

 

 

4. Goedkeuring van het meerjarenplan van het OCMW 2014 - 2024 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 

 
Het budget 2014 en het meerjarenplan 2014 - 2019 werden vastgesteld in de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2013. De gemeenteraad gaf haar goedkeuring op 17 
december 2013. 
 
 
Feiten en context 

 
Wijzigende economische en sociale omstandigheden geven de noodzaak om het meerjarenplan aan 
te passen. Bovendien werd de beslissing genomen om net zoals de gemeente een meerjarenplan in 
te dienen tot en met 2024. De negatieve autofinancieringsmarge van de jaarrekening 2014 wordt 
door een positieve autofinancieringsmarge van de volgende financiële boekjaren weggewerkt. Het 
meerjarenplan 2014 -2024 voldoet aan de voorwaarden van de autofinancieringsmarge. Het laatste 
jaar is positief en de som van de autofinancieringsmarges is eveneens positief. 

 

 
Juridische grond 
 
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008 betreffende de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 52,146 tot en met 159, 

270 §1 en §2. 
Gelet op het besluit van 3 april 2009 van de Vlaamse regering houdende de uitvoering en de 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 

Welzijn (BBC). 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften, de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de 
gemeente, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 

 
 
Adviezen  

 
Na besprekingen van de wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2024  op het managementteam 
van 28 november 2018 geeft het MAT een positief advies. 
Gelet op het positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 december 
2018. 
 

 
Financiële gevolgen 
 
Nvt 
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Besluit: 

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

Eddy Moens, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina 

De Wit, Ronald Somers, Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens 

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

Maaike Bradt 

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 Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014 – 2024 van het OCMW goed. 

 

 

 
 

5. Goedkeuring van het budget 2019 van het AGB 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 
De gemeenteraad heeft in zitting van 27 juni 2017 de oprichting en statuten van het autonoom 
gemeentebedrijf Willebroek goedgekeurd. 

 
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding heeft deze oprichting en de statuten van het autonoom gemeentebedrijf 
Willebroek goedgekeurd op 3 oktober 2017. 

Het budget 2018 en het meerjarenplan 2018 – 2023 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 
19 december 2017. 
 
 
 

Juridische grond 

 
Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2017 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

exploitatiebudget uitgaven 17.751.401 17.791.448 18.569.403 19.771.457 21.189.272 21.316.515 21.363.106 21.619.059 21.740.147 21.943.228 22.162.750

ontvangsten 18.563.798 19.314.311 20.597.813 20.877.212 22.259.208 22.413.011 22.487.057 22.771.370 22.921.768 23.155.139 23.405.976

Totaal 812.397 1.522.863 2.028.410 1.105.755 1.069.936 1.096.496 1.123.951 1.152.311 1.181.621 1.211.911 1.243.226

investeringsbudget uitgaven 439.727 8.275.291 2.764.036 294.515 1.800.177 542.400 298.000 203.000 238.000 211.000 200.000

ontvangsten 1.702.500 6.950.000 883.474 763.158 58.500 410.000 0 0 0 0 0

Totaal 1.262.773 -1.325.291 -1.880.562 468.643 -1.741.677 -132.400 -298.000 -203.000 -238.000 -211.000 -200.000

liquiditeitenbudget uitgaven 2.091.436 1.975.381 911.802 1.757.347 1.019.935 1.046.495 1.073.950 1.102.310 1.131.620 1.161.910 1.193.225

ontvangsten 154.723 2.000 2.223.571 0 800 0 0 0 0 0 0

Totaal -1.936.713 -1.973.381 1.311.769 -1.757.347 -1.019.135 -1.046.495 -1.073.950 -1.102.310 -1.131.620 -1.161.910 -1.193.225

Budgettair resultaat 138.457 -1.775.809 1.459.616 -182.949 -1.690.876 -82.399 -247.999 -152.999 -187.999 -160.999 -149.999

Gecumuleerd 

budgettair resutaat 

vorig boekjaar  4.025.845 4.164.302 2.388.492 3.848.109 3.665.160 1.974.285 1.891.886 1.643.887 1.490.888 1.302.889 1.141.890

gecumuleerd budgettair 

resultaat 4.164.302 2.388.492 3.848.109 3.665.160 1.974.284 1.891.886 1.643.887 1.490.888 1.302.889 1.141.890 991.891

bestemde gelden 2.079.000 0 90.900 576.110 1.800.176 542.400 298.000 203.000 238.000 211.000 200.000

resultaat op kasbasis 2.085.302 2.388.492 3.757.209 3.089.050 174.108 1.349.486 1.345.887 1.287.888 1.064.889 930.890 791.891

Autofinancieringsmarge -259.166 492.417 1.116.608 111.565 50.001 50.001 50.001 50.001 50.001 50.001 50.001

financieel draagvlak 1.277.051 1.933.837 2.358.284 1.421.741 1.351.821 1.355.466 1.362.294 1.366.086 1.374.251 1.370.726 1.375.931

exploitatieontvangsten 18.563.798 19.314.311 20.597.813 20.877.212 22.259.208 22.413.011 22.487.057 22.771.370 22.921.768 23.155.139 23.405.976

exploitatieuitgaven exl. 

Nettokosten schulden 17.286.747 17.380.474 18.239.529 19.455.471 20.907.387 21.057.545 21.124.763 21.405.284 21.547.517 21.784.413 22.030.045

exploitatieuitgaven 17.751.401 17.791.448 18.569.403 19.771.457 21.189.272 21.316.515 21.363.106 21.619.059 21.740.147 21.943.228 22.162.750

nettokosten schulden 464654 410.974 329.874 315.986 281.885 258.970 238.343 213.775 192.630 158.815 132.705

netto periodieke 

leningsuitgaven 1.536.217 1.441.420 1.241.676 1.310.176 1.301.820 1.305.465 1.312.293 1.316.085 1.324.250 1.320.725 1.325.930

Aflossingen 1.071.563 1.030.446 911.802 994.190 1.019.935 1.046.495 1.073.950 1.102.310 1.131.620 1.161.910 1.193.225

Kosten van schulden 464.654 410.974 329.874 315.986 281.885 258.970 238.343 213.775 192.630 158.815 132.705
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Op basis van artikel 243 van volgende van het gemeentedecreet 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

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

Eddy Moens, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina 

De Wit, Ronald Somers, Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens 

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

Maaike Bradt 

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 Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

Artikel 1 : De gemeenteraad keurt het budget 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek 

goed. 
  

    
Budget 
2019 

      

exploitatiebudget uitgaven 562.990 

  ontvangsten 641.974 

  Totaal 78.984 

investeringsbudget uitgaven 7.522.000 

  ontvangsten  0 

  Totaal -7.522.000 

liquiditeitenbudget uitgaven 85.423 

  ontvangsten  7.522.000 

  Totaal 7.436.577 

      

Budgettair resultaat   -6.439 

Gecumuleerd budgettair 
resultaat    20.329 

gecumuleerd budgettair 
resultaat    13.890 

bestemde gelden   0 

resultaat op kasbasis   13.890 

      

Autofinancieringsmarge   -6.439 

      

financieel draagvlak   78.984 

exploitatieontvangsten   641.974 

exploitatieuitgaven exl. 
nettokosten schulden 

  562.990 

exploitatieuitgaven    562.990 

nettokosten schulden   0 

      

netto periodieke 
leningsuitgaven   85.423 

Aflossingen   85.423 

Kosten van schulden   0 
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6. Gemeente Willebroek - Budgetwijziging nr. 1/2018 in BBC 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeenteraad stelde het budget 2018 vast in zitting van 19 december 2017. 
 

Feiten en context 

Het budget 2018 dient te worden gewijzigd om de continuïteit en de goede werking te verzekeren. 
 

Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus. 
 

Adviezen - argumenten 

Op 28 november 2018 heeft het managementteam, in overeenstemming met art. 93 van het 
gemeentedecreet, overlegd over het ontwerp van budgetwijziging en hiervoor positief advies 
gegeven. 

 
Tevens werd, in overeenstemming met art. 87 §4 van het gemeentedecreet, overlegd over een 
verklarende nota van de waarnemend algemeen directeur.  
 
Het ontwerp van budgetwijziging nr. 1/2018 werd voorgelegd aan de raadscommissie financiën op  
12 december 2018. 

Besluit: 

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

Eddy Moens, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina 

De Wit, Ronald Somers, Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens 

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

Maaike Bradt 

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 Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit - op basis van het meerjarenplan - budgetwijziging nr. 1/2018 goed te 
keuren. 
 
Voor 2018 genereert budgetwijziging nr. 1/2018 een resultaat op kasbasis van € 5.388.037,00 en een 
positieve autofinancieringsmarge van € 420.053,00. 

 
 
 
 
 

7. Gemeente Willebroek - Budget 2019 en MJP 2019-2024 in BBC 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 
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25/06/2010: goedkeuring ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en 

beheerscyclus (BBC) van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s met invoering vanaf 
1/1/2014 
 
17/11/2010: omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de 

inwerkingtreding van het besluit m.b.t. de BBC aan de lokale en provinciale besturen met de vraag 
om voor 15/12/2010 te beslissen over eventuele vervroegde toetreding 
 

Feiten en context 

Het budget 2019 evenals het meerjarenplan 2019-2024 werden opgemaakt volgens de regels zoals 
opgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC. 
 

Het directe gevolg hiervan zijn een budget en meerjarenplan, die zowel naar vorm als naar inhoud 
een fundamentele wijziging met zich meebrengen. Voortaan zijn er twee verplichte 
rapporteringsdocumenten (budget en meerjarenplan) dewelke in bijlage worden toegevoegd.  
 

Na contact met het softwarehuis Cevi/Logins en na goedkeuring van de toezichthoudende overheid, 
bij monde van de heer Jan Pauwels, bleek dat de wettelijke schema’s M1 en M2 dit jaar maar 

konden en mochten opgemaakt worden tot en met 2021. Alle andere wettelijke schema’s lopen wel 
tot 2024. 
 
Een belangrijke wijziging in de BBC is het feit dat er voortaan een dubbel financieel 
evenwichtscriterium moet aangetoond worden. Dit wordt uitvoerig toegelicht in het meerjarenplan 
2019-2024. 
 

Gelet op de nieuwe wijze van begroten (transactiebasis) en de korte tijdspanne waarover het 
meerjarenplan loopt heeft de toezichthoudende overheid ermee ingestemd dat het structureel 
evenwicht pas dient aangetoond te worden op het einde van de planperiode. 
 

Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus. 

 

Adviezen - argumenten 

Op 28 november 2018 heeft het managementteam, in overeenstemming met art. 93 van het 
gemeentedecreet, overlegd over het ontwerp van budget 2019 en meerjarenplan 2019-2024 en 
hiervoor positief advies gegeven. 
 
Tevens werd, in overeenstemming met art. 87 §4 van het gemeentedecreet, overlegd over een 

verklarende nota van de waarnemend algemeen directeur.  
 
Het ontwerp van budget 2019 en meerjarenplan 2019-2024 werd voorgelegd aan de 
raadscommissie financiën op 12 december 2018. 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Eddy 
Moens, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit, Ronald 

Somers, Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens 

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

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 Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit om budget 2019 en meerjarenplan 2019-2024 goed te keuren. 

 
Het meerjarenplan 2019-2024 genereert, zoals vereist, voor 2021 een positieve 
autofinancieringsmarge van € 622.290. 
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8. Prijssubsidiereglement 1 januari 2019 

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.  
 
De prijssubsidie werd aangepast in de gemeenteraadszittingvan 4 september 2018. De  

prijssubsidie voor het recht op toegang tot de culturele en sportieve activiteiten werd op dat 
ogenblik vastgesteld op de prijs (incl. 6%BTW) die de bezoeker als toegangsgeld betaalt, 

vermenigvuldigd met een factor 0.  
 
 
Feiten en context 
 

Bij de opmaak van het budget 2019 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. 
Het definitieve budget 2019 van het AGB zal in de gemeenteraad van 18 december worden 
geodgekeurd.  
 

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 factor wordt 
bepaald op 1,91 met ingang van 1 januari 2019. 

 
 

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 budget 2019 
van de gemeente Willebroek. Het exacte bedrag kan pas berekend worden na het invoeren van de 
budgetwijziging. 
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Besluit: 

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

Eddy Moens, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina 

De Wit, Ronald Somers, Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens 

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

Maaike Bradt 

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 Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

 
Artikel 1 
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft positief advies over de aanpassing van het 

prijssubsidieregelement vermeld in artikel 2 van huidige beslissing, ten voordele van het AGB 
Willebroek  
 

Artikel2 
Aanpassing PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB Willebroek 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het 
kalenderjaar 2019. Deze ramingen worden op basis van huidige en toekomstige indicatoren 
vastgelegd. 
 

Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vastgesteld dat voor 
het kalenderjaar 2018 zonder prijssubsidie het geraamd verlies € 255.232,00 bedraagt. 
 
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vanaf 1 januari 
2019 de voorziene toegangsgelden (inclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot de culturele en 
sportieve faciliteiten te vermenigvuldigen met een factor 1,91. 

 

Rekening houdend met de culturele en sociale functie van deze faciliteiten wenst de Gemeente 
Willebroék dat er tijdens het kalenderjaar 2O19 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 toegankelijk zijn voor 
iedereen.  
De Gemeente Willebroek verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2019 tot 

en met 31 december 2019 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning 
van prijssubsidies. 
 
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. 

 
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 2020 zal worden onderhandeld tussen de Gemeente 
Willebroek en het Autonoom Gemeentebedrijf'Willebroek vóór 30 januari 2020. 
 
Artikel 3 

De provinciegouverneur in kennis stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in artikel 252 §1 
van hetgemeentedecreet 
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9. Indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en 

andere meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 16 december 2014 zijn de reglementen belasting op de aanvragen tot of 
melding van het exploiteren, veranderen of overnemen van hinderlijke inrichtingen en belasting op 
de handelingen die vallen onder de vergunningsplichtige en meldingsplichtige handelingen zoals 
beschreven in de Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening voor de periode beginnend 1 januari 

2015 en eindigend 31 december 2019 goedgekeurd. 
Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen worden in een omgevingsvergunning 
geïntegreerd. Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project. Met 
een vergunningsplichtig project bedoelt men de projecten onderworpen aan de vergunningsplicht 

inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkavelingen van gronden) en/of 
inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten). De omgevingsvergunning 
geldt niet alleen in gemengde gevallen waarbij nu een milieu- en een stedenbouwkundige 

vergunning nodig is. Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, 
stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig. 
De belastingreglementen belasting op de aanvragen tot of melding van het exploiteren, veranderen 
of overnemen van hinderlijke inrichtingen en belasting op de handelingen die vallen onder de 
vergunningsplichtige en meldingsplichtige handelingen zoals beschreven in de Vlaamse codex voor 
ruimtelijke ordening  worden bij de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning op 1 juni 2017 

vervangen door het belastingreglement indirecte belasting voor dossierkosten bij 
omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu. 
De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningendecreet 
en het uitvoeringsbesluit. Omdat het behadelen van meldingen en aanvragen in het kader van het 
omgevingsvergunningendecreet (en daarmee vergelijkbare procedures inzake ioniserende 
stralingen en springstoffen) een aanzienlijke inzet vergt van de gemeentelijke middelen is het 
billijk deze inzet door te rekenen aan degene op wiens initiatief en wiens voordeel de melding- en 

vergunningsprocedures worden doorlopen. 
Verzoek tot uitstel inwerkingtreding omgevingsvergunning is ingediend op 3 februari 2017 aan het 
departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. 
Het college van burgemeester en schepenen zal de bepalingen van de Vlaamse codex ruimtelijke 
ordening en het Milieuvergunningendecreet en hun uitvoeringsbesluiten die geldig waren op 22 
februari 2017 blijven toepassen op de aanvragen en meldingen die bij haar worden ingediend tot 1 
juni 2017. 

In de gemeenteraad van 23 mei 2017 is het belastingreglement indirecte belasting voor 
dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake 
stedenbouw en milieu voor de periode beginnend 1 juni 2017 en eindigend 31 december 2019 
goedgekeurd.  
 

Feiten en context 

Na één jaar ervaring in de behandeling van omgevingsvergunningen is gebleken dat er enkele 
aanpassingen noodzakelijk zijn inzake dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere 

meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu. In bijlage het  door de dienst omgeving 
aangepaste reglement, waarbij de aanpassingen in het rood zijn aangebracht. Het gewijzigde 
reglement dient in te gaan op 1 januari 2019. 
 

Juridische grond 

Gelet op het gemeentedecreet van 30 mei 2008. 

Adviezen - argumenten 

De financiële dienst stelt voor de wijzigingen in het  belastingreglement indirecte belasting voor 
dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake 
stedenbouw en milieu voor de periode beginnend 1 januari 2019 en eindigend 31 december 2019 
goed te keuren.  
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Besluit: 

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

Eddy Moens, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina 

De Wit, Ronald Somers, Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens 

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

Maaike Bradt 

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 Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de wijzigingen in het  belastingreglement indirecte belasting voor 
dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake 
stedenbouw en milieu voor de periode beginnend 1 januari 2019 en eindigend 31 december 2019 

goed; 
 
Artikel 2: Indien er gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend, is deze 

verordening definitief en wordt deze aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
 

10. Belasting op de tweede verblijven 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 16 december 2014 is het reglement belasting op de tweede verblijven 
voor de periode beginnend 1 januari 2015 en eindigend 31 december 2019 goedgekeurd. 
 

Feiten en context 

Op verzoek van dienst omgeving dienen er een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd te worden 
om het reglement beter werkzaam en controleerbaar te maken. Daarnaast bleek dat nieuwe 

eigenaars ook recht hadden op een vrijstelling in het oude reglement. Hiervoor is ook een 
aanpassing gedaan. De aanpassingen zijn in het rood aangebracht in bijgaand reglement. 
 

Juridische grond 

Gelet op het gemeentedecreet van 30 mei 2008. 
 

Adviezen - argumenten 

De financiële dienst stelt voor de wijzigingen in het  belastingreglement belasting op de tweede 
verblijven voor de periode beginnend 1 januari 2019 en eindigend 31 december 2019 goed te 
keuren.  

Besluit: 

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

Eddy Moens, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina 

De Wit, Ronald Somers, Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens 

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

Maaike Bradt 

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 
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Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

Artikel  1: De gemeenteraad keurt de wijzigingen in het  belastingreglement belasting op de 
tweede verblijven voor de periode beginnend 1 januari 2019 en eindigend 31 december 2019 goed; 
 

Artikel  2: Indien er gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend, is deze 
verordening definitief en wordt deze aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
 

11. belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde 

kavels, palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 16 december 2014 is het reglement belasting op de onbebouwde 
bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels (activeringsheffing) voor de periode beginnend 
1 januari 2015 en eindigend 31 december 2019 goedgekeurd. 

 

Feiten en context 

Op verzoek van dienst omgeving dienen er een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd te worden 
om het reglement beter werkzaam en controleerbaar te maken. De titel van het reglement is 
aangepast met de toevoeging : palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust.  De 
aanpassingen zijn in het rood aangebracht in bijgaand reglement. 

 

Juridische grond 

Gelet op het gemeentedecreet van 30 mei 2008. 
 

Adviezen - argumenten 

De financiële dienst stelt voor de wijzigingen in het belastingreglement belasting op de 
onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels, palende aan een openbare weg 

die voldoende is uitgerust voor de periode beginnend 1 januari 2019 en eindigend 31 december 
2019 goed te keuren.  

Besluit: 

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

Eddy Moens, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina 

De Wit, Ronald Somers, Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens 

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

Maaike Bradt 

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 Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

 
Artikel  1: De gemeenteraad keurt de wijzigingen in het belastingreglement belasting op de 
onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels, palende aan een openbare weg 
die voldoende is uitgerust voor de periode beginnend 1 januari 2019 en eindigend 31 december 
2019 goed; 
 

Artikel  2: Indien er gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend, is deze 
verordening definitief en wordt deze aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
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12. Brandweer - Dotatie dienstjaar 2019 Hulpverleningszone Rivierenland 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Zoneraad 13 mei 2016: goedkeuring overdracht roerende goederen  
Zoneraad 2 september 2016: goedkeuring beleidsplan 
Zoneraad 9 september 2016: goedkeuring overdracht onroerende goederen 
Zoneraad 9 november 2018: goedkeuring gemeentelijke dotaties 2019 
 

Feiten en context 

Alvorens de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2019 aan de zoneraad te kunnen voorleggen 

voor goedkeuring dienen de 19 gemeenteraden de dotaties voor het volgende werkingsjaar goed te 

keuren. Een goedkeuring van dotaties in de gemeenteraden is tevens van belang in het kader van 

de financiering van de hulpverleningszone voor de financiering van werkingskosten en 

personeelsuitgaven. 

De gemeentelijke dotaties, zoals goedgekeurd door de zoneraad van 9 november 2018, houdt 

rekening met de volgende elementen: 

 de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2019 geen rekening houdt met een 

verhoging van de gemeentelijke dotaties. Dit is voor de zoneraad bespreekbaar in 2019. 

 de basisdotatie en de dotatie naar aanleiding van de overdracht van de goederen blijft 

behouden. 

 Als overgangsjaar voorziet de zoneraad in 2019 een dotatie die voor 50% gebaseerd is op 

de sleutel die in 2018 (en eerdere jaren) werd gehanteerd en voor 50% op de sleutel van 

het aantal inwoners. 

Het tijdsschema voor de goedkeuring van de begroting van de hulpverleningszone voor het 

dienstjaar 2019 is als volgt: 

 zonecollege 18 januari 2019: goedkeuring ontwerpbegroting 

 zoneraad 1 maart 2019: aktename ontwerpbegroting 

 maart 2019: informatievergadering voor de gemeenten: maart 2019  

 zoneraad 5 april 2019: goedkeuring ontwerpbegroting 

Dit tijdschema kan enkel gehandhaafd worden indien alle gemeenteraden uiterlijk begin januari 

hun goedkeuring verleend hebben aan de gemeentelijke dotaties voor 2019. 

 

Juridische grond 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S. 31.07.2007) en (erratum 
01.10.2007):  
Art. 68.* § 1. De gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke 

gemeentebegroting. Zij wordt ten minste in twaalfden uitbetaald. [Vervangen bij W. van 19 april 
2014, art. 23, 1° (inw. 2 augustus 2014) (B.S. 23.07.2014) –  

§ 2. De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op basis 
van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het akkoord wordt 
bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie 
bestemd is.  

Gelet op de ministriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de 
opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en de bijhorende 
begrotingswijziging 
 

Adviezen - argumenten 

Positief advies van financiën : Opgenomen in budget 2019.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 
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Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :  16/11/2018 

Beschikbaar krediet: € 1.053807,- en 

€ 30.699,- 

Actie: LEEF006999002 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 1.053807,- en € 30.699 AR: 6494002 en 6640002 2019 

Besluit: 

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

Eddy Moens, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina 

De Wit, Ronald Somers, Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens 

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

Maaike Bradt 

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 Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord voor het dienstjaar 2019 met een exploitatiedotatie  van 

1.053.807,- euro en een investeringsdotatie van 30.699 euro aan Hulpverleningszone 

Rivierenland.  

Artikel 2 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van Hulpverleningszone 
Rivierenland. 

 
 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

13. Pidpa - Overdracht provinciale aandelen - mogelijkheid tot inschrijving 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Door  Pidpa  wordt ons bestuur met schrijven van 26 oktober 2018 ingelicht dat er een 
mogelijkheid is om 208 aandelen A over te nemen van de Provincie Antwerpen, omdat zij 
terugtreden uit het intergemeentelijke samenwerkingsverband met Pidpa.  
 

Feiten en context 

Onze gemeente heeft momenteel 601 aandelen A in de opdrachthoudende vereniging Pidpa.  
 

Omwille van bovenstaande reden kunnen we als gemeente inschrijven op 208 aandelen (op basis 
van de statutair bepaalde verhouding van de bevolkingscijfers van 13 december 2014 van de 
deelnemende gemeenten) tegen een nominale aarde van 2,50 euro per aandeel.  
 

Juridische grond 

Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.  
 

Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 



19 

Gemeentedecreet.  

 
Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017.  
 
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 

 
Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019. 
 
De Beleidsnota Binnenlands Bestuur. 
 
Stedenbeleid 2014-2019. 
 

Adviezen - argumenten 

Advies Financiële Dienst (Guy De Maeseneer) – 09/11/2018:  
 
Positief advies. De nodige middelen werden opgenomen in BW1 2018. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

De nieuwe PIDPA - A-aandelen werden in BW1 2018 voorzien op INVLEEF001 2811000 / 031000 / 
LEEF001999007. 

Besluit: 

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

Eddy Moens, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina 

De Wit, Ronald Somers, Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

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 Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de aanvaarding van het door Pidpa per brief, van 26 oktober 
2018, voorgestelde aanbod tot overname van 208 aandelen A van de opdrachthoudende vereniging 
Pidpa, dit tegen een nominale waarde van 2,50 euro per aandeel, totaal 520 euro. 

 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en zal ondermeer kennisgeving hiervan verrichten aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018 
Antwerpen, ter attentie van het secretariaat.  

 
 

Leven en reizen 

Toerisme en evenementen 

14. Overeenkomst Het Anker - Organisatie Molenbergfeesten - Opzegging 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 
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De Molenbergfeesten worden sinds mei 2015 georganiseerd op het domein van Whiskystokerij De 

Molenberg – Klaterstraat 2 – 2830 Willebroek. 
In de gemeenteraad van 23.02.2016 werd een overeenkomst goedgekeurd tussen de gemeente 
Willebroek en Brouwerij Het Anker. 
In de gemeenteraad van 25.10.2016 werd het subsidiereglement Toeristische en 

Buurtoverschrijdende evenementen goedgekeurd en in de gemeenteraad van 18.12.2018 wordt 
het maximum toegelaten bedrag verhoogd tot  € 2500. 
 

Feiten en context 

De beide partijen kunnen de overeenkomst stopzetten op basis van artikel 5 van de overeenkomst 
namelijk per brief ten laatste 4 maanden voor het evenement plaatsvindt. 
 

Juridische grond 

In uitvoering van: 
• de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en de Koninklijke 

besluiten van 8 januari 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) en 26 
september 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 29 april 1999); 

• de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen; 
• het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 

administratief toezicht op de gemeenten, zoals gewijzigd bij decreet van 13 april 1999; 
• het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit de overeenkomst afgesloten met de organisatie van de Molenbergfeesten 
– Brouwerij Het Anker – Guido Gezellelaan 49 – 2800 Mechelen op te zeggen op basis van artikel 5 

van de overeenkomst 

 
 

15. Klein-Willebroek Dorp - organisatie Bevrijdingsfeesten - overeenkomst 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 

Feiten en context 

De vereniging Klein-Willebroek Dorp staat reeds een aantal jaar in voor onder andere de 
aansluitende activiteit op de plechtigheid die ter ere van de Bevrijdingsfeesten georganiseerd 
wordt.  

 
Gelet op de belangrijkheid van het evenement in het kader van activiteiten in de deelgemeenten 

enerzijds en de cultuurhistorische waarde ervan anderzijds, wordt een overeenkomst met de 
vereniging Klein-Willebroek Dorp in het kader van de organisatie van de Bevrijdingsfeesten 2018 
voorgesteld.  
Dit kadert uiteraard mee in de herdenkingen van 100 jaar WOI. 
 

Juridische grond 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 64 betreffende de bevoegdheden van de 

burgemeester; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, art. 133 betreffende de bevoegdheden van de burgemeester en 
art. 135 betreffende de bevoegdheden van de gemeenten in het algemeen; 
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Gelet op de wet van 30 juli 1979, KB van 28 februari 1991 en MO van 3 maart 1992, betreffende 

de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen; 
Gelet op de meerjarenplanning ’14-’19: 
Actieplan VRIJ001009: We spelen onze toeristische troeven ten volle uit; 

Actieplan VRIJ001010: De bevolking bewust maken van het cultuurhistorisch verleden; 
Actieplan VRIJ001011: Mensen samenbrengen en samenhorigheidsgevoel vergroten 
 

Adviezen - argumenten 

Dienst Vrije Tijd – Evenementen 
De dienst stelt het volgende voor: 
Dit jaar kan er een overeenkomst opgemaakt worden tussen de vereniging Klein-Willebroek Dorp 

en de gemeente Willebroek voor een aansluitende activiteit op de plechtigheid ’s morgens en de 
dag daaropvolgend. Zij zorgen voor de invulling van de activiteit samenspraak met de dienst. De 
activiteit heeft een educatief, recreatief en afvalarm karakter en start wanneer de plechtigheid 
gedaan is. Het zorgt mee voor een herinnering aan de Bevrijding en gebeurt in overleg met de 

dienst Vrije Tijd. Daar bijkomend dieper geworteld worden in het zomerprogramma en kunnen er 
ook in het kader van het ‘Da’s Willebroek’-verhaal een aantal afspraken gemaakt worden. 

 
Dienst Vrije Tijd – Cultuur  
Positief 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1. 
De gemeenteraad besluit een overeenkomst aan te gaan, mits een aantal inhoudelijke 
voorwaarden, voor een bedrag van € 4.500,00 tussen de vereniging Klein-Willebroek Dorp en de 
gemeente Willebroek voor de organisatie van (een) activiteit(en) aansluitend op het officiële 
gedeelte georganiseerd door de gemeentelijke diensten. 

 

 

16. Goedkeuring wijziging subsidiereglement buurtoverschrijdende 

evenementen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 

Feiten en context 

In de gemeenteraad van 24 oktober 2016 werd het subsidiereglement  voor Toeristische en 
Buurtoverschrijdende evenementen goedgekeurd. 

 

Deze subsidie geeft financiële steun aan vzw’s, feitelijke verenigingen of een of meerdere 
individuen die gedomicilieerd zijn in of hun hoofdzetel hebben in Willebroek en die een evenement 
willen organiseren dat de gemeente mee op de kaart zet. 
 
Het maximum toegelaten bedrag van de subsidie wordt verhoogd van € 1500 naar € 2500. 
 
De subsidieaanvraag wordt geïntegreerd in het aanvraagformulier ‘aanvraag tot toestemming van 

een evenement’ en dient ten laatste 6 weken voor het evenement bezorgd te worden aan de dienst 
Toerisme en Evenementen. 
 
De subsidie wordt berekend op basis van een vernieuwde verdeelsleutel (in bijlage). 
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Juridische grond 

VRIJ001 BELEIDSDOELSTELLING: een gediversifieerd en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod geeft elke 
inwoner en bezoekers de kans om aan het maatschappelijke leven te participeren 
 
Actieplan VRIJ001011: Mensen samenbrengen en samenhorigheidsgevoel vergroten  

Evenementen brengen mensen samen en vergroten het samenhorigheidsgevoel. We zorgen dus 
het jaar rond voor uiteenlopende evenementen, waar lokale artiesten en handelaars kansen 
krijgen. Of het doel nu ‘plezier’ of ‘promotie’ is, samen met diverse organisatoren, streven we 
ernaar van elk evenement een succes te maken. 
 

Adviezen - argumenten 

In overleg met de financiële dienst  werd er beslist om de subsidie pas na het evenement en na 

ontvangst van de bewijsstukken uit te keren  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 : 
 
haar goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het reglement ‘Subsidie Toeristische en 
Buurtoverschrijdende Evenementen’ dat zal ingaan vanaf 1 januari 2019. 
 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

17. Motie met betrekking tot een gedragen ruimtelijke ontwikkeling van het 

centrum van Willebroek en de kernversterking als hoeksteen van de 

gemeente voor de toekomst 

 

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. 

 

MOTIVATIE: 

Vanuit een langetermijnvisie, gebaseerd op het algemeen belang, maakt de gemeente 
verantwoordde beleidskeuzes. Een ruimtelijk beleid dat inzet op aantrekkelijke buurten, sociale 
voorzieningen, groen en  speelruimte ter ondersteuning van de woonkwaliteit.  

Een goed evenwicht tussen bebouwing en kwalitatieve publieke ruimte bewaken mee de 

leefbaarheid en aangenaam wonen. Een kernversterkende ruimtelijke ordening vormt mee de basis 
voor een betaalbare, klimaatneutrale, ondernemersvriendelijke en sociale gemeente. Een 
gemeente die klaar is voor de toekomst. Kernversterking is ook een belangrijk actiepunt in de 
transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving, dichter bij mekaar wonen voor een beter 
klimaat. Een bruisend centrum waar iedereen te voet of met de fiets van zijn woning naar werk, 
winkels of school kan.  

 

Door sterke groei van onze gemeente zal een vernieuwende centrumontwikkeling een plaats 

moeten krijgen. In het centrum kunnen diverse woonvormen ook plaats bieden aan de toename 
van de lokale bevolking en voldoende draagkracht creëren voor een leefbare leefgemeenschap. In 
het ruimtelijk beleid ligt de nadruk op het centrum en zijn handelskern met aandacht voor 
kernversterking, vernieuwing van de bebouwing en groene ruimte. Kernversterking en verdichting 
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impliceert absoluut niet dat alles bebouwd en verhard moet worden of dat iedereen in de kern 

moet gaan wonen. Willebroek heeft nood aan een visie en missie die een positieve spiraal op gang 
trekt voor meerdere generaties Willebroekenaren en handelaars die hen terecht fier zal maken op 
hun gemeente. Ons centrum moet een icoon kunnen worden die onze gemeente tot ver buiten 
Willebroek op een positieve manier uitdraagt, bezoekers lokt om onze gemeente ook toeristisch en 

qua citymarketing extra in de verf te zetten. 

 

MOTIE / BESLUIT: 

• We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie op de gemeente waarin we volop inzetten op de 
handelskern, met ontwikkelingskansen voor alle sectoren. Het hart van Willebroek, aan het 
kanaal heeft zoveel meer mogelijkheden. We willen een nieuw kloppend hart met groene 
accenten, met mooi gelegen woongelegenheden en een nieuwe aantrekkingspool met mooie 

winkels en horeca. We brengen het groen en het water bij de mensen en er wordt ingezet op de 
verfraaiing van de omgeving rond de vaart.  

• Een onafhankelijk studiebureau buigt zich over het ganse centrum (tussen Groene Laan en Van 

Landeghemstraat, vanaf de spoorwegbrug tot het kruispunt met de Nieuwstraat - eventueel 
inclusief verbinding naar Schoolweg), inclusief de heraanleg van de Groene Laan.  

Studie en participatie bij de besluitvorming moet kunnen leiden tot de juiste keuzes en de creatie 
van een draagvlak. Met een gemeentelijk debat over de toekomst van Willebroek zal de 
ruimtelijke impact vooraf grondig getoetst worden aan de leefbaarheid en aan de draagkracht van 
de omgeving. De effecten op mens en leefmilieu moeten op een correcte manier in beeld worden 
gebracht. Een kosten-batenanalyse moet ook de alternatieven onderzoeken, wat eventueel 

resulteert in bijkomende voorwaarden. Een ambitieus centrumproject zal onze gemeente en het 
centrum op de kaart zetten voor kwaliteitsvol wonen en leven nabij water en groen. 

Raadslid De Laet  vraagt of het de bedoeling is om deze motie samen te behandelen 
met de 2 andere moties. 

De voorzitter geeft aan dat het in principe de bedoeling is om deze apart te behandelen. 

Raadslid De Laet: “We hebben nu 3 moties die over hetzelfde gaan. We kunnen nu doen 
alsof  

of we zouden kunnen proberen te komen tot een gemeenschappelijke tekst die door 

iedereen gedragen is. Dan geven we een veel beter signaal. Het zou mooi zijn als 
signaal naar de inwoners. Daarom vraag ik om de vergadering te schorsen en ons 
voorstel tot gezamenlijke tekst te bekijken.” 

De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten 

Na onderling overleg wordt de gemeenteraad opnieuw  gestart en leest de voorzitter 
onderstaande gezamenlijke motie voor:  

Motie met betrekking tot een gedragen ruimtelijke ontwikkeling van het centrum van 
Willebroek en de kernversterking als hoeksteen van de gemeente voor de toekomst.  

We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie op de gemeente waarin we volop inzetten op de 
handelskern, met ontwikkelingskansen voor alle sectoren. Het hart van Willebroek heeft zoveel 
meer mogelijkheden. We willen een nieuw kloppend hart met groene accenten, met mooi gelegen 
woongelegenheden en een nieuwe aantrekkingspool met mooie winkels en horeca. Er wordt 
ingezet op de verfraaiing van de omgeving rond de vaart. 

Er zal worden nagedacht over een realistische en broodnodige herwaardering - op korte en 

middellange termijn - van het Willebroeks handelscentrum zodat er snel tot een concreet plan 
van aanpak kan gekomen worden in overleg met alle betrokken actoren, dat door iedereen wordt 
gedragen en financieel haalbaar is. 

Een studiebureau buigt zich in een onafhankelijke en objectieve studie over het ganse centrum 
(tussen Groene Laan en Van Landeghemstraat vanaf de spoorwegbrug tot het kruispunt met de 
Nieuwstraat – eventueel inclusief verbinding naar Schoolweg), inclusief de heraanleg van de 
Groene Laan. De studie zal openbaar en te raadplegen zijn. Studie en participatie bij de 
besluitvorming moet kunnen leiden tot de juiste keuzes en de creatie van een draagvlak. Met een 
gemeentelijk debat over de toekomst van Willebroek zal de ruimtelijke impact vooraf grondig 

getoetst worden aan de leefbaarheid en aan de draagkracht van de omgeving. De effecten op 
mens en leefmilieu moeten op een correcte manier in beeld worden gebracht. We onderzoeken of 
een wedstrijd voor een totaalconcept voor het centrum van onze gemeente een meerwaarde kan 
zijn. 
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Een ambitieus centrumproject zal onze gemeente en het centrum op de kaart zetten voor 

kwaliteitsvol wonen en leven nabij water en groen. 

In afwachting van de resultaten van de bovenvermelde studie wordt in het meerjarenplan, 

waarvan de opmaak voorzien, afgezien van elke planmatige voorbereiding van een 
jachthavencomplex in het centrum van de gemeente. 

Besluit : Unaniem 

 

 

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) 
 

Motie met betrekking tot de mogelijke komst van een jachthaven in het centrum van 
onze gemeente. 

 

Naar aanleiding van de discussie tijdens de gemeenteraad van november laatstleden over twee 
toegevoegde punten die bovenstaand thema als onderwerp hadden werd – omdat de meerderheid 
rond de pot bleef draaien, tegengestelde signalen gaf en uiteindelijk geen standpunt innam - door 
onze fractie een motie ingediend. Deze motie was een samenvatting van de door sp.a en Groen 
aan de agenda toegevoegde punten en handelde over een gemeentelijke aangelegenheid die door 
één van de meerderheidspartijen wereldkundig was gemaakt in het kader van de campagne in 

aanloop van de voorbije Gemeenteraadsverkiezingen, namelijk de aanleg van een jachthaven in 
het centrum van onze gemeente onder de noemer: “AMBITIE in ’t kwadraat”. 
Na een korte onderbreking van de Raad kondigde de voorzitter aan dat zou gestemd worden, niet 
over de al dan niet geamendeerde motie (zoals in het verleden nog gebeurde) maar wel over de 
ontvankelijkheid ervan. En zo geschiede … en de motie werd onontvankelijk verklaard, zonder 
enige motivering. Een ongezien precedent merkte Georges Meeus op, onze collega met de langste 

staat van dienst in deze Raad. 
 

Graag hadden wij van de voorzitter van de Raad dan ook vernomen op welke (juridische) 
grond(en) deze motie als onontvankelijk werd verklaard? Of berust dit enkel op een vorm van 
willekeur vanuit de meerderheid? 

 
Voorzitter Eddy Moens antwoordt: 

 
Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet hebben de fracties sp.a- en Groen, beiden 
bijkomende vragen op de agenda geplaatst. Vervolgens heeft raadslid De Laet ter zitting een 
motie met uiteenlopende inhoudelijke punten ingediend.  
 
Een ‘motie’ is als dusdanig niet iets dat omschreven wordt in de gemeentelijke regelgeving. In 
het eigen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zou dit wel kunnen omschreven 
worden, doch in het reglement van de Willebroekse gemeenteraad is dit ook niet 
omschreven. Dat betekent dus ook dat we niet op interne regelgeving kunnen terugvallen om 
te bepalen wat er met een motie moet gebeuren. 
 
De inhoud van de motie was enerzijds van gemeentelijk belang. Anderzijds behandelde de 
motie thema’s die op dat moment nog deel uitmaakten van de onderhandelingen in kader van 
het bestuursakkoord van het nieuwe bestuur voor de nieuwe legislatuur. 
 
Ik heb als voorzitter – bij gebrek aan regels waarop ik kan terugvallen – de gemeenteraad de 
keuze gegeven. De gemeenteraad heeft met meerderheid gekozen om de motie niet te kunnen 
behandelen. 
 
Inzake de beoordeling van het al dan niet onontvankelijk zijn van een motie kan het 
huishoudelijk reglement een kader/regels bevatten, waarop de voorzitter van de gemeenteraad 
kan steunen om hierin een beslissing te nemen. Echter bevat het huishoudelijke reglement van 
de gemeenteraad van Willebroek geen kader of voorwaarden terzake. 
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Als voorzitter en als democraat werd advies aan de voltallige raad gevraagd via een stemming 
en werd dit advies gevolgd en de motie onontvankelijk verklaard op grond van de stemming 
van de voltallige gemeenteraad. 
 
 

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) 
 
Klaarheid 
 

Gehoord de antwoorden van de diverse partijen van de huidige en de toekomstige meerderheid in 
deze Raad tijdens de Gemeenteraad van 27 november op onze vraag én de vraag van Groen, met 
betrekking tot de mogelijke komst van een jachthaven in het centrum van onze gemeente vragen 
wij nu de afzonderlijke hoofdelijke stemming in deze Raad over volgende punten: 

- Uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand te nemen van het door N-VA in de voorbije 

verkiezingscampagne gelanceerde idee om op korte, middellange of lange termijn een 

jachthavencomplex te ontwikkelen in het centrum van Willebroek; 

- Dat idee niet op te nemen in het eerstvolgende beleidsplan; 

 

Na te denken over een realistische en broodnodige herwaardering - op korte en middellange 
termijn - van het Willebroeks handelscentrum en snel te komen met een concreet plan van aanpak 
dat, in overleg met alle betrokken actoren, door iedereen wordt gedragen en financieel haalbaar is. 
 

Dit agendapunt wordt niet behandeld naar aanleiding van gemeenschappelijke motie 

 
 
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) 
 
Verkeerssluizen die de bal misslaan. 

 

Dat was de titel van de vraag die wij tijdens de vorige Gemeenteraad stelden rond de werking van 
de nieuwe verkeerssluizen, die ongewenst zwaar verkeer uit de dorpskernen van onze gemeente 

moeten weren. 
Volgens de bevoegde schepen sloegen wij met die vraag helemaal de bal mis. De sluizen zijn 
immers een immens groot succes. Sinds ze werden geactiveerd werden er al 822 pv’s 
uitgeschreven. Weliswaar alleen aan vrachtwagens die de fout ingingen met een Belgische 
nummerplaat. Alle andere ontlopen een sanctie via de nieuwe sluizen; 36 van hen werden dan 
weer beboet door de lokale politie. Een succes bijgevolg, op alle fronten. Waarvan akte! 

 

Tijdens de discussie hebben we enkele bijkomende cijfermatige vragen gesteld waarop niet 
onmiddellijk een antwoord kon gegeven worden. De belangrijkste: hoeveel vrachtwagens (met 
buitenlandse nummerplaat) werden door het systeem geregistreerd als in overtreding zijnde, om 
vervolgens zonder gevolg geklasseerd te worden in diezelfde periode? En hoeveel Willebroekenaars 
waren er onder de 822 Belgische overtreders? 
Tot op heden mochten wij de beloofde antwoorden niet ontvangen. 

 

Vandaar onze vragen: 
 
1. Hoeveel vrachtwagens met buitenlandse nummerplaat werden sinds het 

inwerkingtreding van het sluizensysteem als in overtreding zijnde geregistreerd om 

nadien gewoon te worden geklasseerd wegens niet vervolgbaar, door het ontbreken 

van gegevens? 

2. Hoeveel effectief uitgeschreven GAS-boetes gingen naar Willebroekse overtreders? 

 
Daarenboven:  
3. Hoeveel kosten zijn er tot op heden verbonden aan het verwerken van de 

uitgeschreven boetes door de GAS-ambtenaar? 

4. Wat is de opbrengst van de door de GAS-ambtenaar uitgeschreven boetes tot op 

heden? 
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Hoeveel heeft het systeem van de verkeerssluizen tot op heden gekost aan de gemeente? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
1. oktober 2018  35 buitenlandse vrachtwagens (vanaf turven na vergadering 

met     burgemeester en GASAM) 
november 2018 105 buitenlandse vrachtwagens 
december 2018  28 tot heden 

 
2. september 2018 48 PV’s 

oktober 2018  6 PV’s 
november 2018 3 PV’s 

 
Ter info: totaaloverzicht van de opgestelde processenverbaal GAS-Verkeer 
 september 2018 286 PV’s 

oktober 2018  285 PV’s 

november 2018 219 PV’s 

 
3. Kostprijs sluizen: 

ANPR in gebruik huidige vrachtwagensluizen : 
  

Sluis / Locatie Prijs 
Tisselt   

  Baeckelmansstraat – De Blockstraat 42389,39 € 
  Baeckelmansstraat – Kanaal 42571,67 € 
Willebroek Brug   

  Dr Persoonslaan – brug 45298,64 € 
  Mechelsesteenweg – De Naeyer 46574,44 € 
Heindonk   

  Stuyvenbergbaan 31387,40 € 
  Steenweg op Heindonk Bestaande camera Mechelen 
 

 
Gemeentelijke administratieve sancties: 
 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAAL 

2014-2018 
Opmerking 

GAS ANPR + parkeren     51 535,00 92 400,00 107 059,00 250 994,00 
2018 nog niet 
volledig 

GAS (aangemaakt door CA) 4 325,00 16 750,00 18 100,00 29 325,00   68 500,00 
vanaf 2018 : 
naar BI 048000 

GAS (aangemaakt door CA)         9 550,00 9 550,00 
2018 nog niet 
volledig 

GAS autoluw 
(vrachtwagensluizen) 

        8 120,00 8 120,00 
2018 nog niet 
volledig 

TOTAAL 4 325,00 16 750,00 69 635,00 121 725,00 124 729,00 337 164,00  
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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) 

 
Marktsituatie 

 
Bij het invoeren van de nieuwe regeling was er een grote ongerustheid onder de marktkramers. 
De eerste markt onder de nieuwe regeling was op 5 september 2018. 
 

1. ,Ik stel vast dat in de maand september de wagens en trekkers van de marktkramers over 
de gehele Fabrieksstraat geparkeerd staan en dit nu niet meer het geval is. Hoever staat 
het met de evaluatie van het marktgebeuren, vermits er de indruk bestaat dat er minder 

marktkramers aanwezig zijn? 
2. Is er anderzijds een verklaring waarom de opkomst van de marktkramers op de jaarmarkt 

zo laag was? 
 
Schepen Frank Vanwelkenhuysen antwoordt: 

 

1. Het klopt dat er een aantal keren wagens en trekkers op het marktterrein 
stonden. Dit werd eveneens door de diensten vastgesteld. Maar na een aantal 
verwittigingen (zowel door marktverantwoordelijken als door 
gemeenschapswachten) zijn ook deze voertuigen van het marktterrein 
verdwenen. Sommige marktkramers zijn nog ontevreden over de maatregel. De 
tijd die nodig is voor het opstellen en afbreken is effectief langer. Het feit is wel 
dat de maatregel behoorlijk wordt opgevolgd door de marktkramers. 

Aanpassingen aan abonnementen als gevolg van het behouden of verwijderen van 
de wagens achter de standplaats zijn er niet nodig geweest.   
Binnen de marktcommissie wordt eveneens gekeken naar de periode dat aan de 
site De Naeyer zal gewerkt worden, omdat de gevolgen voor de marktkramers op 
dit moment moeilijk in te schatten zijn.    
Het aantal marktkramers of het aantal abonnementen verminderen niet.  
Wel stellen we vast dat bij minder goed weer het aantal ‘vaste’ marktkramers 

terugloopt. Mogelijk heeft dit te maken met een groot aantal overnames (lees 

nieuwe generatie marktkramers) die op een andere manier te werk gaan. In de 
mate van het mogelijke vullen we deze plaatsen op met ‘losse’-marktkramers. 
In de marktcommissie worden de aanwezigheden opgevolgd, want zoals u weet 
dient een marktkramer een minimum aantal keren aanwezig te zijn om aan de 
voorwaarden van het abonnement te voldoen. 

Na de evaluatie zal in het toekomstige marktreglement hier nog uitvoeriger 
rekening mee gehouden worden. Het aantal maatregelen om de markt kwalitatief 
te houden zal uitgebreid worden.  
Wel moeten we gevolg geven aan de vraag van de dienst mobiliteit om op termijn 
de Nieuwstraat en het August Van Landeghemplein marktvrij te maken. Met de 
huidige informatie kan dit enkel door het aantal marktkramers te verminderen of 
een herschikking van de marktplaatsen. 

 
2. Een fundamentele reden hebben we niet kunnen vinden.  

De dienst lokale economie heeft alles in het werk gesteld om zo veel mogelijk 
opvulling voor de jaarmarkt te vinden. Zo werden alle deelnemers van 2017 
aangeschreven net zoals de vorige jaren en werd er nog intenser mondelinge 

reclame gemaakt. Niet alleen bij de vaste maar ook bij de losse marktkramers op 
de wekelijkse woensdagmarkt. De inschrijvingen worden normaal afgesloten de 

laatste maandag van september maar dit jaar heeft de dienst lokale economie ook 
nog inschrijvingen in oktober en zelfs last minute inschrijvingen (2 dagen op 
voorhand) aanvaard om het deelnemersaantal te verhogen. Naar volgende jaren 
toe moet samen met de brandweer ook bekeken worden of de huidige opstelling 
van de jaarmarkt kan behouden blijven aangezien er in de August Van 
Landeghemstraat (stuk vanaf Tonstraat tot Stationsstraat) tijdens de wekelijkse 

woensdagmarkt maar aan één kant van de straat mag gestaan worden voor de 
veiligheid en tijdens de jaarmarkt staan ze aan beide kanten van de straat.  
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Er hebben zich 64 personen ingeschreven voor de jaarmarkt waarvan er 5 op de 

dag zelf niet zijn komen opdagen. 12 marktkramers die een vast abonnement 
hebben op de wekelijkse woensdagmarkt hebben, waren aanwezig op de 
jaarmarkt, dit is hetzelfde aantal als vorige jaren. 9 ambulante handelaars die 
regelmatig deelnemen aan de bolling tijdens de wekelijkse woensdagmarkt, 

waren aanwezig op de jaarmarkt, dit aantal is gelijkaardig aan de vorige jaren. 
 
 

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) 
 

Voorstel tot motie: vernieuwing handelscentrum  
 
We gaan hier niet onze hele argumentatie herhalen die we vorige maand gaven met betrekking tot 
het plan van een jachthaven in het centrum van onze gemeente. Op basis van de door het 
Actiecomité ingediende petitie, dienen wij echter wel de volgende motie in, waarover wij de 

hoofdelijke stemming vragen.  

 
Motie 
 

1. Wij dragen het nieuwe Willebroekse College van Burgemeester en Schepenen op rekening 

te houden met de grieven van het Actiecomité Willebroek-Centrum en het plan voor een 

jachthaven in het centrum van de gemeente niet in het nieuwe beleidsplan op te nemen en 

ook af te zien van elke planmatige voorbereiding in die zin.  

2. Wij dragen het nieuwe Willebroekse College van Burgemeester en Schepenen op rekening 

te houden met de wensen van het Actiecomité Willebroek-Centrum en bij uitbreiding de 

uitkomst van verschillende bevragingen: het Willebroekse centrum heeft een betekenisvolle 

heropleving nodig en daartoe wordt in eerste instantie een brede bevraging georganiseerd, 

waarna een wedstrijd kan worden uitgeschreven voor een totaalconcept voor het centrum 

van onze gemeente.  

 
Dit agendapunt wordt niet behandeld naar aanleiding van gemeenschappelijke motie 

 
 
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) 
 
Onderhoud en investeringen in fietsinfrastructuur 
 
Uit zowat alle bevragingen en onderzoeken zoals de Gemeentemonitor en de eigen 
bevolkingsbevraging blijkt dat de inwoners van de gemeente behoefte hebben aan meer en betere 
fietspaden.  

 
Wij hebben hieromtrent enkele vragen.  
 

1. Graag hadden wij van het college vernomen welke fietspaden de voorbije legislatuur een 

serieuze onderhoudsbeurt of vernieuwing ondergingen? Hoeveel werd hieraan besteed?  

2. Graag hadden wij van het college vernomen welke fietspaden de voorbije legislatuur nieuw 

werden aangelegd? Hoeveel werd hieraan gespendeerd.  

3. Graag hadden wij minimaal een verdrievoudiging van de inspanningen voor fietsers gezien. 

Kan het college hiermee instemmen? Waarom wel/niet?  

 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

 
Er werd tijdens de voorbije legislatuur voor 500.000 € geïnvesteerd via het raamcontract 
voor de heraanleg van nieuwe voet- en fietspaden + 420.000€ voor toplagen. 
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Het meest opvallende project is daarbij de vernieuwing en herinrichting: 

- De Baeckelmansstraat tussen de wijk Schorheide en de Breendonkstraat (1 
miljoen euro) en vond haar oorsprong in het vernieuwen van het oude, 
onveilige fietspad langs deze baan. 

 

Binnen heel wat grote projecten werd ook aandacht gegeven aan  nieuwe 
fietsinfrastructuur voorzien, of bestaande infrastructuur vernieuwd. 

- Schoolweg in functie van de vele schoolgaande jeugd die hier dagelijks 
passeert.   

- Volwaardige fietssuggestiestroken in het centrum van Heindonk bij de 
heraanleg van het dorpsplein.   

- Het fietspad langs de Hoeikensstraat vernieuwd binnen het project 

‘Willebroek Noord’ 
- Een eerste fietsostrade op ons grondgebied langs de spoorweg richting Puurs.   

 
Aangezien al deze fietspaden kaderden binnen grotere projecten, is het voor de diensten 
erg moeilijk hier een exacte kostprijs aan te verbinden. 

 

Ook naar de toekomst toe staan nog heel wat nieuwe of verbeterde fietspaden op de 
planning:   

- De heraanleg van de Breendonkstraat in een breder, veiliger fietspad,  
- De fietsverbinding in het centrum langs de Schoolweg zal worden 

doorgetrokken tot aan het station zoals voorzien in het ontwerp van de laatste 
fase van Willebroek Morgen. 

- Een fietsostrade langsheen de uitbreiding van de Brownfieldlaan  

- De fietspaden langs de Mechelsesteenweg, tussen de Vredesbrug en Ten 
Bergstraat, een veel veiligere en meer comfortabele inrichting in het kader 
van het grote wegenis- en rioleringsproject dat te Blaasveld gepland staat.   

 
Kortweg, de investeringen in nieuwe of verbeterde fietsinfrastructuur zullen zeker niet 
teruggeschroefd worden, integendeel.. 
 

 

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) 
 
Klimaatbeleid en projecten: stand van zaken 

 
In juni stelden we een vraag over Klimaan en het voorstel tot intergemeentelijke samenwerking 
inzake het Klimaatbeleid. In concreto was er het interessante project ‘Stroomversnellers’. 
Vermoedelijk werden er onvoldoende projecten voor onze gemeente voorgesteld.  
In dat licht werd ons door de bevoegde schepen, mevrouw Maaike Bradt, geantwoord dat de 
diensten dra contact zouden opnemen met Klimaan en dit met betrekking van een ander project. 
Er had immers met de  deskundigen milieu vorige week een overleg plaatsgevonden met een 

verantwoordelijke van de regiowerking van de provincie.  
Tijdens dat overleg kwam ook het thema klimaat op de agenda. Minister Schauvliege had een 
budget van 12 miljoen euro vrijgemaakt hebben voor lokale klimaatprojecten. De gemeente zou 
hier nog verdere communicatie rond verkrijgen. De datum voor indiening wass 15/9/2018.  
Indien er niet kon deelgenomen worden aan het project ‘Overal stroomversnellers’ zou er bekeken 

worden of de huidige inzending ook kon meegenomen worden naar deze projectoproep/Vlaamse 
subsidiemogelijkheid. De gemeente was ook in overleg met de Vlaamse onderzoeksdienst VITO 

voor een onderzoek naar realisatie van warmtenetten.  
 
Onze vragen:  
 

1. Waren er effectief te weinig projectvoorstellen voor ‘Stroomversnellers’?  

2.  Werd er naar aanleiding van het beschikbare budget van minister Schauvliege tegen 

15/9/2018 een lokaal klimaarproject ingediend? Zo ja, welk project? Zo nee, waarom niet?  

3. Wat is de stand van zaken betreffende VITO en het onderzoek naar de realisatie van 

warmtenetten.  
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Schepen Maaike Bradt antwoord: 

 
1. Er was maar 1 projectvoorstel, pas vanaf 2 voorstellen kon ingeschreven worden. 

We hebben echter wel de organisatie ‘Klimaan’ uitgenodigd om samen te bekijken 
hoe we, los van dit subsidiekanaal, samenwerkingen kunnen uitwerken. Zo gingen 

we reeds in op hun aanbod van samenaankoop ‘LED’ die over meerdere 
gemeentes georganiseerd zal worden. 

 
2. Er werd een subsidie aangevraagd voor het bebossen van percelen te Heindonk en 

te Tisselt. Dit werd echter doorkruist door een voorstel van Bos+ om, in het licht 
van de klimaatmars te Brussel, het project Heindonk voor haar rekening te 
nemen. We kunnen dit bos dus aanplanten zonder subsidie en zonder zelf kosten 

te moeten doen. 
De compensatie mogen we wel in rekening brengen. 

 
Tevens werd een dossier ingediend voor het uitbreiden van het laadpalennetwerk, 
de aankoop van elektrische fiets- en bakfietsen, loppifit's, een elektrische wagen 

en speedpeddelec. 

 
3. Stand van zaken warmtenetten: dit alles wordt vrij concreet. Kortelings hebben er 

gesprekken plaats tussen eandis-VITO-maatschappij volkshuisvesting om 
warmtenetten aan te leggen naar o.a. de nieuw te bouwen woningen in de 
Akkerlaan.  Ook andere pistes zijn onderzocht. 
Vanuit Imerys is er het aanbod om 15 MW energie aan te bieden voor de 
warmtenetten. Tot op heden waren er 3 voorstellen voor aanleg van 

warmtenetten te Willebroek-Puurs, die samen voor 5 MW energie zouden 
afnemen. Imerys onderzoekt nog of er verdere valorisatie van de overtollige 
warmte kan worden benut (vb: warmtekrachtkoppeling). 

 
 
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) 

 
Zone 30 in alle woonwijken: stand van zaken 
 
We vroegen eerder al in de gemeenteraad naar de invoering van een zone-30 in alle woonkernen. 
Tot onze positieve verbazing wist schepen Luc Spiessens ons te melden dat het bijna logisch is dat 

de zone-30 in alle woongebieden zou worden toegepast. De nodige verkeersborden zouden worden 
aangekocht.  
 

1. Werden deze verkeersborden ondertussen aangekocht? Zo ja, binnen welke termijn zullen 

ze worden geplaatst? Zo nee, binnen welke termijn zal deze beslissing dan toch worden 

uitgevoerd?  

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 

De verkeersborden werden aangekocht en een eerste deellevering (borden) vond 
onlangs reeds plaats.  Wanneer ook de tweede levering (palen) gebeurd is, kan onze 
gemeentelijke werkplaats starten met het plaatsen van de signalisatie.  Vermoedelijk 

kan hiermee dus begin 2019 van start gegaan worden zodat de verdere uitrol hiervan 
gedurende het voorjaar 2019 kan afgewerkt worden. 
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Bouwen en wonen 

Omgeving 

19. RUP 4 Zonevreemde bedrijven - herneming na schorsing - 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.   
 
Het studiebureau BVP is destijds, volgens de gunningsprocedure inzake overheidsopdrachten door 
de gemeente, aangesteld met de opmaak van de plannen en gebiedsgerichte voorschriften op basis 

van planologische toetsing. 
 

Feiten en context 

Onder zonevreemde bedrijven wordt verstaan dat de bedrijven zonevreemd zijn gelegen, 
zonevreemd geworden zijn door uitbreiding of zonevreemd dreigen te worden bij een eventuele 
verdere uitbreiding of bedrijven die niet aan de voorschriften voldoen van de zone waarin ze zich 
bevinden.  

 
Het voortraject kent een uitgebreide inventarisatie, analyse en studie volgens de gevraagde 
methodiek en het voorziene kader met als uitgangspunt de lijst van zonevreemde bedrijven uit het 
GRSP. 

 
Er is een selectieproces geweest met de gemeentelijke diensten en de hogere overheid om tot een 
besluit te komen welke bedrijven weerhouden worden om in deze eerste fase op te nemen.  

De selectie van bedrijven binnen deze eerste fase is op basis verschillende parameters binnen de 
onderzoeksmethodiek. Hier is het bedrijf EMC verwezen naar een volgende fase, aangezien er geen 
geldige bouwvergunning is aangetoond. De resultaten door de ontwerper zijn minstens tweemaal 
voorgelegd aan de diensten van de gemeente, de provincie en het gewest voor advies. Het advies 
van departement Omgeving sluit drie bedrijven uit omwille van de strijdigheid zijn met het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV): Eetkaffee Breendonck, Forceville en Bevers. Hubo 

wordt behouden mits een duidelijk uitdoofbeleid binnen de voorschriften.    
 
Zodoende zijn er twaalf bedrijven geselecteerd voor dit RUP Zonevreemde Bedrijven: 

 VDB Energie / PATS Service, Mechelsesteenweg 300 
 Willy’s Moustache, Mechelsesteenweg 302 
 Bodyrepair, Kon Astridlaan 6 
 Hubo / Plafomat, Breendonkstraat315 

 Carré, Kon. Leopoldlaan 2-8 

 Schelkens, Kon. Astridlaan 7 
 Smet Peter, Kon Astridlaan 8 
 Hoebeek,  Baeckelmansstraat 131 
 Wrak, Dendermondsesteenweg 207 
 Inarti, Baeckelmansstraat 52 
 VLAR, Oude Spoorbaan 

 FTS, J. De Blockstraat 62A 
 
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. 
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Op 13 december 2017 ging het plenair overleg door op het administratief centrum van de 

gemeente. Het verslag van deze plenaire zitting is eveneens bijgevoegd als bijlage. Ondertussen 
werd het ontwerp aangepast aan de adviezen gegeven op het plenair overleg en kan het RUP 
voorlopig worden vastgesteld door de gemeenteraad.  
 

In zitting van 5 januari 2018 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van 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 nam de gemeenteraad volgend besluit:  

- Het ontwerp RUP 4 ‘zonevreemde bedrijven’ voorlopig vast te stellen; 
- Goedkeuring te hechten aan de geformuleerde watertoets en waterparagraaf; 
- Goedkeuring te hechten aan de planMER screening procedurestappen en resultaten; 

 
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. 
 
Het verslag van de Gecoro werd ter kennis gegeven aan het college van burgemeester en 
schepenen in de zitting van 17/08/2018. 
 

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 4 september 2018.  
 

Overwegende dat er geen gemeenteraad is in augustus en 04 september 2018 de eerstvolgende 

plaatsvindt, gelet op de vakantieperiode en bouwverlof zal de termijn voor de definitieve 
vaststelling verlengd worden, zoals voorzien in de VCRO.   
 
In zitting van 04 september 2018 nam de gemeenteraad op vraag van het college van 
burgemeester en schepenen volgend besluit: de uiterste termijn (180 dagen) voor de vaststelling 

van het RUP 4 zonevreemde bedrijven, te verlengen met 60 dagen zoals voorzien in de VCRO.  
 
Aan het college wordt gevraagd om het RUP 4 zonevreemde bedrijven voor te leggen  aan de 
gemeenteraad van 23 oktober 2018 ter definitieve vaststelling.  
 
In de zitting van 23 oktober 2018 nam de gemeenteraad volgend besluit: het RUP 4 zonevreemde 
bedrijven definitief vast te stellen.  

 
Het Definitief vastgestelde RUP 04 zonevreemde bedrijven en het besluit van de Gemeenteraad dd. 
23/10/2018 werd op 13/11/2018 overgemaakt aan de deputatie van de provincie Antwerpen, de 
Vlaamse Regering en het Departement omgeving in het VAC te Antwerpen.  
 

In zitting van 29 november 2018 van de Deputatie van de provincie Antwerpen werd het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 4 ‘zonevreemde bedrijven’, definitief vastgesteld door 

de gemeenteraad van Willebroek in zitting van 23 oktober 2018, geschorst in toepassing van 
artikel 2.2.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  
 
Aan het college wordt gevraagd om het RUP 4 zonevreemde bedrijven voor te leggen  aan de 
gemeenteraad van 18 december 2018 ter definitieve vaststelling, na aanpassing RUP volgens het 
schorsingsbesluit van de Deputatie.  

 

Juridische grond 

VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) m.n. titel II, hoofdstuk II “Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen”. 
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Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere wijzigingen), inzonderheid 

artikel 8, §1 en §2.   
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen 2 en 4 en de in 

bijlage 1 opgenomen kaarten. 
 
Overeenkomst met het studiebureel BVP, Dendermondsesteenweg 563 te B-9070 Destelbergen als 
ontwerper. 
 

Adviezen - argumenten 

1. Vaststelling door de gemeenteraad 18/12/2018 

De gemeenteraad stelt het RUP zonevreemde bedrijven definitief vast, na aanpassingen op basis 
van het schorsingsbesluit van de Deputatie van de provincie Antwerpen dd. 29/11/2018.  
 

2. Schorsingsbesluit van de Deputatie van de provincie Antwerpen dd. 29/11/2018 

Het schorsingsbesluit werd overwogen omwille van: 
- Deelplan nr. 3 Bodyrepair en deelplan nr. 7 Smet Peter, waarbij geen maximale percentage 

voor detailhandel en groothandel is opgenomen terwijl het Gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan stelt dat voor deze zone zuivere klein- en groothandelsvestigingen niet 
aanvaard kunnen worden in industriezones langs de A12. Hierdoor is het RUP 4 
zonevreemde bedrijven onverenigbaar met de bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan van Willebroek; 

- De gecoro heeft geen voldoende antwoord gegeven op de vraag of de verkoop ook is 
vergund voor de deelplannen nr. 3 Bodyrepair en nr. 7 Smet Peter, dat er niet wordt 

gemotiveerd waarom kan worden afgeweken van het advies van de Deputatie om de 
detailhandel niet te versterken langs de A12.  

- Op het grafisch plan met de deelplannen nr. 3 Bodyrepair, nr. 6 Schelkens en nr. 7 Smet 
Peter loopt er een stippellijn en een volle lijn door het plangebied, hier is het onduidelijk 
wat het verschil is.  

- Het voorschrift van deelplan nr. 8 Hoebeek werd aangepast en dat er een tegenstrijdigheid 
is met de voorschriften en de toelichting ervan.  

 
3. Vaststelling door de gemeenteraad 23/10/2018 

De gemeenteraad stelt het RUP zonevreemde bedrijven definitief vast. In het raadsbesluit dienen 
een aantal zaken verplicht opgenomen te worden.  

(1) Lijst op te heffen verkavelingen; 
(2) Lijst met RUP’s en/of BPA’s; 

(3) Buurtwegen  
(4) Waterparagraaf  
(5) Procedure inzake de MER  
(6) Kaart planbaten/planschade/kapitaalschade/gebruikersschade 

 
Met de opmaak van een RUP 4 zonevreemde bedrijven wordt binnen een globale gemeentelijke 
structuurvisie nagegaan in welke mate de bestaande zonevreemde bedrijven in een geëigende 

zonering kunnen opgenomen worden. Dit zonder de draagkracht van de omgeving te schaden en 
rekening houdend met de omliggende bestemmingen. De bedoeling is dan ook om aan de hand 
van grafische plannen en stedenbouwkundige voorschriften deze dynamiek in de hand te houden, 
zonder daarbij de verdere uitbating van de bedrijven in het gedrang te brengen. 

 
(1) Lijst op te heffen verkaveling 

Binnen het plangebied van het RUP zijn geen goedgekeurde verkavelingen gelegen.  Deze regeling 

is niet van toepassing op voorliggend dossier.    
 

(2) BPA 
Binnen de grens van het RUP Zonevreemde bedrijven is op volgende terreinen een niet vervallen 
en goedgekeurd BPA van toepassing:  
 

Dat.  Ref. Arohm  Ref. gemeente  Status  

26/09/2006  BPA nr. ‘Fort van 
Breendonk’  

Herzien  
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(3) Buurtwegen 

Binnen de grens van het RUP Zonevreemde bedrijven is binnen deelgebied Willy’s Moustache een 
buurtweg gelegen. Het handelt hierbij over buurtweg nr. 30 (aansluitend op buurtweg nr. 11), 
waarvoor een procedure ter verlegging lopende is. De verlegging werd op 22/08/2017 definitief 
vastgesteld.  

Binnen de grens van het RUP Zonevreemde bedrijven is binnen deelgebied nr. 8 Hoebeek een 
buurtweg gelegen. Het handelt hierbij over buurtweg nr. 17.  
 
 

(4) Waterparagraaf – Decreet integraal waterbeleid 
Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 moet leiden tot een integraal 
waterbeheer en vormt de basis voor de aanpak van de waterproblematiek in Vlaanderen. Het 

voorziet dat er in de strijd tegen de wateroverlast ruimte voor water wordt voorbehouden. 
Daarnaast heeft het ook de bedoeling een betere waterkwaliteit teweeg te brengen en de 
watervoorraden te vrijwaren. 
 
In het decreet worden nog een aantal algemene instrumenten van het integraal waterbeleid 

vastgelegd. Het decreet introduceert de watertoets en stelt dat een overheid die moet beslissen 

over een plan, vergunning of programma de goedkeuring moet weigeren of gepaste voorwaarden 
of aanpassingen dient op te leggen wanneer een schadelijk effect veroorzaakt wordt op de 
kwantitatieve toestand van het grondwater.  
 
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de watertoets 
definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een 
vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. 

 
De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of 
een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de 
watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van 
het plan of het programma. Sinds 22 januari 2015 is een aangepast uitvoeringsbesluit watertoets 
in werking. Dit besluit werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 december 2014.  
 

De watertoets gaat na of er sprake kan zijn van een schadelijk effect zoals vermeld in artikel 

3§2,17° van het Decreet Integraal Waterbeleid: “ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat 
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die 
wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit.” 
 
De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden moet verplicht geraadpleegd worden bij het 

toepassen van de watertoets. Het al dan niet gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied bepaalt 
immers mee of de adviesvraag aan de waterbeheerder verplicht is of niet. 
 
De watertoets is steeds opgenomen in de MER-screening. De kaarten hieromtrent zijn eveneens 
terug te vinden op de plannen ‘Kaartmateriaal’. Verder werd in de toelichtingsnota een hoofdstuk 
opgenomen over de watertoets, en een hoofdstuk inzake Het decreet betreffende het integraal 
waterbeheer.  

 
(5) Procedurestappen inzake MER 

Het plan is plan-m.e.r.plichtig indien: 
A. Er een passende beoordeling vereist is voor het RUP, tenzij het gaat over een kleine 

wijziging op een voorgaand plan of het een klein gebied van lokaal belang betreft 

én kan aangetoond worden dat het plan geen negatieve aanzienlijke milieu-effecten 
zal teweegbrengen. Mits deze voorwaarden kan worden volstaan met een 

screeningsprocedure. 
B. Het RUP het kader vormt voor een bijlage I, bijlage II, of bijlage III project én het 

RUP niet ‘het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau’ of een ‘kleine 
wijziging inhoudt.1  

 
Het RUP ZVB is niet van “rechtswege plan-MER-plichtig” gezien geen van bovengenoemde 

mogelijkheden van toepassing is. Motivering zie toelichtingsnota van het  RUP ZVB.  
 
 

                                                      
1 www.mervlaanderen.be, besluit van Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 

projecten onderworpen aan milieueffectrapportage   
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Aanzienlijke milieueffecten 

De effecten worden afgetoetst door een vergelijking tussen de geplande en de huidige toestand per 
bedrijf. De mobiliteitseffecten, die daaruit volgen worden eerst besproken. Waarna ook de 
verschillen in geluid en lucht onderzocht worden.  
De effecten op de bodem worden via de bodemkaart in kaart gebracht, de effecten op van het 

water zitten reeds vervat in de watertoets, welke kort wordt beschreven. Voor natuur maken we 
via de biologische waarderingskaart een inschatting van het effect en of het RUP kan leiden tot het 
al dan niet verdwijnen van waardevolle flora-elementen.  
Landschapselementen (landschapsatlas) en beschermende elementen worden opgelijst. Als laatste 
worden de energievoorraadeffecten en de effecten over de gezondheid en veiligheid van de mens 
kort geschetst naargelang de grootte van de effecten. 
 

Na het beschrijven van deze elementen zal in de conclusie ook de grens- of gewest overschrijdende 
aanzienlijke milieueffecten opgenomen worden. Analyse is terug te vinden in de toelichtingsnota 
van het RUP ZVB.  
  
PLAN-M.E.R.-PLICHT  

 DeelRUP nr. 1 VDB Energie / Saerinvest, Mechelsesteenweg 300 

 DeelRUP nr. 2 Willy’s Moustache/’t Kasteeltje Mechelsesteenweg 302 
 DeelRUP nr. 3 Bodyrepair, Kon Astridlaan 6 
 DeelRUP nr. 4 Hubo/Plafomat, Breendonkstraat 315 
 DeelRUP nr. 5 Carré, Kon. Leopoldlaan 2-8 
 DeelRUP nr. 6 Schelkens, Kon. Astridlaan 7 
 DeelRUP nr. 7 Smet Peter, Kon Astridlaan 8-10 
 DeelRUP nr. 8 Hoebeek,  Baeckelmansstraat 131 

 DeelRUP nr. 9 Wrak (Ecoso), Dendermondsesteenweg 207 
 DeelRUP nr. 10 Inarti, Baeckelmansstraat 52 
 DeelRUP nr. 11 VLAR papier, Oude Spoorbaan 
 DeelRUP nr. 12 FTS, J. De Blockstraat 62A 

 
Voor alle deelplannen is het volgende van toepassing inzake plan M.E.R.-plicht: 
Het RUP vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd 

in bijlage I, II of III van het project-m.e.r;-besluit van 10 december 2004 en is dus 

screeningsgerechtigd. 
 

A. Overzicht procedureverloop 

Aanvraag lijst adviesinstanties (Dienst 

MER)  

10/04/2017  

Aanschrijven adviesinstanties  27/04/2017  

Adviesronde (30 dagen)  27/04/2017 – 27/05/2017 

Indiening definitief screeningsdossier  04/12/2017 

Beslissing dienst MER  04/01/2018  

Aanvraag lijst adviesinstanties (Dienst 
MER)  

10/04/2017  

 
B. Overzicht adviezen plan-Mer screening:  

Adviesinstantie  Ontvangst  Advies  

OVAM  06/06/2017  Standaardopmerkingen  

ANB (Agentschap natuur en 

bos) 

06/06/2017 Voorwaardelijk gunstig 

Departement Landbouw en 
Visserij 

29/05/2017 Geen advies 

AWV (Agentschap wegen en 
verkeer) 

02/06/2017 Voorwaardelijk gunstig 

MOW (Mobiliteit en openbare 
werken) 

22/05/2017 Voorwaardelijk gunstig 

Agentschap onroerend erfgoed 17/05/2017 In eerste instantie ongunstig. 
Na het schrappen van 
deelgebieden gunstig 

Departement omgeving 15/05/2017 Voorwaardelijk gunstig 

SEVESO 22/05/2017 Gunstig 

Agentschap Wonen-
Vlaanderen  

23/05/2017  Gunstig  
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C. Conclusie 

Op basis van de beschikbare informatie kan worden besloten dat ten gevolge van het RUP 
‘‘Zonevreemde bedrijven’’ geen aanzienlijk negatieve milieueffecten te verwachten zijn. 
Het RUP valt bijgevolg niet onder de plan-MER-plicht zoals voorzien in het plan-MER-decreet van 
17/04/2007. De voorgestelde milderende maatregelen voorgesteld in dit onderzoek worden 

opgenomen of verwerkt in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
Op 04/01/2018 werd door de dienst MER beslist dat het RUP geen aanleiding geeft tot 
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.  Dit 
besluit wordt aan het dossier toegevoegd al bijlage.   
 

(6) Kaart planbaten/planschade/kapitaalschade/gebruikersschade 

Een nieuw plan dat een grond een nieuwe of aangepaste bestemming geeft, kan de waarde van die 
grond beïnvloeden. Planschade, kapitaalschade en gebruikersschade zijn financiële regelingen 
waarbij de overheid de waardevermindering van gronden als gevolg van een planwijziging 
vergoedt. Bij de planbatenregeling betaalt de burger een belasting op de meerwaarde die gronden 
krijgen door een planwijziging. 

 

In overeenstemming met artikel 2.2.5.,§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet een 
ruimtelijk uitvoeringsplan een register bevatten van de percelen waarop een bestemmingswijziging 
wordt doorgevoerd of een overdruk wordt aangebracht die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal- of gebruikersschadecompensatie. 
Het register heeft slechts een informatieve en indicatieve betekenis. Bij de planopmaak wordt geen 
onderzoek verricht naar de eigendomsstructuur van de percelen, noch naar de aanwezigheid van 
mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing, noch naar het voorhanden zijn van 

uitzonderingsgronden inzake de genoemde vergoedingen. 
 
Dit register bevat de percelen of delen van percelen waarop mogelijks een vergoedingsregeling van 
toepassing is. De toepassingsmodaliteiten, uitzonderingsgronden en vrijstellingen worden vermeld 
in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.6.1-2.6.7 en in het decreet Grond- en 
pandenbeleid art. 6.2.1 en 6.3. 
 

Bovengenoemd register is weergegeven in de toelichtingsnota van het RUP zonevreemde bedrijven. 

Eveneens is een grafisch plan “Planbaten/Planschade” met de verschillende DeelRUP’s opgemaakt.  
 

4. Gemotiveerd advies Gecoro  
Tijdens het openbaar onderzoek van het RUP 4 ‘zonevreemde bedrijven’, van 12/02/2018 tot en 
met 13/04/2018 werden 3 adviezen en 5 opmerkingen en bezwaren ontvangen.  

 
Bespreking van de adviezen: 
 
4.1.  Advies Deputatie Provincie Antwerpen: 
Op 12 april 2018 bracht de deputatie van de provincie Antwerpen een gunstig advies uit over het 
ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde bedrijven” te Willebroek in het 
kader van het openbaar onderzoek. Onder punt 2.1 Bespreking  totaal onder te verdelen in 5 

aandachtspunten of adviezen. Het advies in bijlage nr. 1 gehecht aan de notulen wordt hieronder 
behandeld in (1): 
 

(1) Behandeling GECORO: de GECORO volgt algemeen het gunstig advies van de deputatie van 
de provincie Antwerpen. Bij de behandeling van het advies neemt de GECORO kennis van 

de onder punt 2.1 Bespreking: gestelde adviezen, te verdelen onder 5-tal 
aandachtspunten. 

 
4.1.1. Deelgebieden RUP 3  Bodyrepair,  RUP 6 Schelkens en RUP 7 Peter Smet:  
De GECORO neemt kennis van de bezorgdheid van de Provincie m.b.t. ‘kleinhandel’ langs de A12; 
de GECORO is van mening dat kleinhandel in dit deelgebied ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit. 
 
Advies GECORO: 

De GECORO besluit de Raad te adviseren geen wijzigingen in die zin aan te brengen aan 
voorliggend ontwerp van het voorlopig vastgesteld RUP ‘Zonevreemde Bedrijven’.  
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4.1.2. Deelgebied RUP 5 Carré: 

De provincie kan akkoord gaan met de plandoelstellingen van voorliggend RUP (5) maar vraagt om 
de grootte van de parking beter te motiveren. Het is momenteel onduidelijk of de nu voorziene 
ruimte noodzakelijk is. 
Behandeling bezwaar: 

Met het studiebureel werd nagekeken naar vorm en oppervlakte van de huidige-bestaande parking. 
Op eerste zicht is de parkeerzone zoals voorzien in het deelgebied RUP 5 art.9 kleiner dan huidige 
parking. Aan het studiebureel wordt gevraagd hiervoor een ruimtebalans op te nemen in het 
deelgebied RUP 5. 
Advies GECORO: 
De  GECORO adviseert de bestemmingszone art.9 en daarbij horende voorschriften van het 
deelgebied RUP 5 te behouden; de GECORO adviseert de opname van een ruimtebalans van 

huidige parkings versus parking zoals opgenomen in het deelgebied RUP 5 – art.9. 
 
4.1.3. Deelgebied RUP 9 Kringloopwinkel: 
De provincie kan akkoord gaan dat de bestaande detailhandel kan blijven bestaan op de huidige 
locatie omwille van haar vergund karakter en de historisch gegroeide situatie. 

De provincie is echter eveneens van mening dat detailhandel voornamelijk aan de kern moet 

voorzien worden. Dit wordt eveneens bevestigd door het GRS. 
De provincie is van mening dat de bestaande detailhandel kan behouden blijven maar dat nieuwe 
detailhandel op deze locatie niet aangewezen is. De provincie stelt daarom een uitdoofscenario 
voor, cfr. deelplan 4, Hubo. 
 
Van uit de gemeente werd de Dendermondsesteenweg weerhouden als locatie voor grotere 
winkeloppervlakten, dit omwille van het mobiliteits- en parkingaspect. 

Huidige vesting is in hoofdzaak een sociaal tewerkstellingsproject. Het gaat niet louter over 
detailhandel, in het gebouw zijn ook opslag en herstellingsruimten voorzien. 
Dit soort activiteiten zijn moeilijk inpasbaar binnen het bestaande fijnmazige handels -en 
wooncentrum.   
Advies GECORO: 
De GECORO adviseert voor dit deelgebied RUP 9 geen wijzigingen aan het voorlopig vastgesteld 
RUP aan te brengen. 

 

4.1.4. Deelgebied RUP 10 Inarti: 
De provincie kan principieel akkoord gaan met voorliggend deelplan, maar vindt het een gemiste 
kans dat het principe van verweving tussen bedrijvigheid en andere functies niet verder onderzocht 
wordt. 
De provincie verwijst hier naar de bestemmingsvoorschriften zoals opgenomen voor deelgebied 

RUP 11. 
De GECORO is van oordeel dat de schaalgrootte van het deelgebied RUP 10 Inarti dermate beperkt 
is dat ‘bedrijvigheid’ moeilijk inpasbaar, zelfs net storend zou kunnen werken. De voorziene 
bestemming ‘wonen’ biedt voldoende mogelijkheden tot kleinschalige bedrijvigheid met o.a. vrije 
beroepen enz… Verweving wordt binnen de voorschriften van het RUP niet uitgesloten.  
Advies GECORO: 
De GECORO adviseert voor dit deelgebied RUP 10 geen wijzigingen aan het voorlopig vastgesteld 

RUP aan te brengen. 
 
4.1.5. Deelgebied RUP 11 Vlar papier: 
De Provincie vindt het positief dat de voorliggende zone wordt aangeduid als een woon/werkzone. 
De GECORO volgt dit advies integraal. 

 
4.2.  Advies Deputatie Provincie Vlaams Brabant: 

Op 23 maart 2018 bracht de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een gunstig advies uit 
over het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde bedrijven” te 
Willebroek in het kader van het openbaar onderzoek. Het advies in bijlage nr. 2 gehecht aan de 
notulen wordt behandeld in (2): 
 

(2) Behandeling GECORO:  de provincie Vlaams-Brabant maakt bij de bespreking onder punt 3. 

algemene opmerkingen met betrekking tot het hoger beleidskader. Het betreft beperkte 
deelgebieden verspreid over het grondgebied van de gemeente dit zonder essentiële 
impact op de ruimtelijke structuur in Vlaams-Brabant. 
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De provincie Vlaams-Brabant besluit gunstig te adviseren overwegende dat de planopties niet in 

strijd zijn met het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (en addendum). 
 
De GECORO volgt het advies integraal. 
 

4.3.  Advies Omgeving Vlaanderen: 
Op 4 april 2018 meldt het departement omgeving dat zij geen advies uitbrengen over het RUP 
‘Zonevreemde Bedrijven’. 
De GECORO neemt hiervan kennis. 
 
Overzicht van de opmerkingen en bezwaren: 
 

 Opmerkingen/bezwaren 
 

1 Deelgebied RUP 4 Bodyrepair/ Truyens Advocaten d.d.28/03/2018 

2 Deelgebied RUP 5 Carré, NV Fibor en NV Valenco/ LDR Advocaten d.d. 
27/03/2018 

3 Deelgebied NIET OPGENOMEN IN HET  RUP : 
BVBA Star trading/ Adhemar Advocaten d.d.12/4/2018 

4 Deelgebied RUP 12 NV FTS/De Keuster Casteleyn Advocaten d.d. 
5/04/2018 

5 Deelgebied RUP 8 Hoebeek  - NV Resolve d.d 19/03/2018 
 

 

Bespreking opmerkingen en bezwaren 
 
4.4.1. Bezwaarschrift  Deelgebied RUP 4 Bodyrepair/ Truyens Advocaten 
 
Samenvatting bezwaar: 
In de begeleidende brief vraagt de bezwaarindiener het aanpalende perceel D587, gelegen in 
agrarisch gebied, op te nemen in het RUP en te bestemmen als zijnde KMO –geen bebouwing 

toegestaan. 
Er wordt door de bezwaarindieners verwezen naar het BPA nr. 15 dat van kracht was ten tijde het 

bedrijf zich vestigde op de huidige locatie, maar later vernietigd werd door de raad van state. 
 
Behandeling bezwaar:. 
Het bedrijf kan als hoofdzakelijk vergund geacht worden. Het betreffende perceel werd in een 

eerste ontwerp opgenomen binnen het RUP. 
Na verschillende overlegmomenten met zowel de gemeente als de provincie werd besloten de 
waterloop te vrijwaren en de huidig bestaande open ruimte te respecteren. 
Dit perceel kan eventueel terug opgenomen worden in het RUP, mits de nodige maatregelen om de 
waterloop en de open ruimte te beschermen. De vraag stelt zich of dit opportuun is. 
 
Advies GECORO: 

De  GECORO treedt de visie van de gemeente en de provincie bij om de waterloop te vrijwaren en 
de huidig bestaande open ruimte te respecteren. Het plangebied in voorliggende RUP blijft 
ongewijzigd. 
 
4.4.2. Bezwaarschrift Deelgebied RUP 5 Carré, NV Fibor en NV Valenco/ LDR Advocaten   

 
Samenvatting bezwaar: 

In de begeleidende brief stelt de bezwaarindiener dat de publiciteitsvoorschriften onvoldoende 
afgestemd zijn op de exploitatie van een discotheek. Er wordt aangehaald dat de huidig bestaande 
publiciteit reeds een grotere opp. inneemt dan wat toegestaan wordt binnen het RUP. De vraag 
wordt gesteld minimaal de huidige oppervlakten te kunnen blijven hanteren 
 
Behandeling bezwaar: 

De algemene voorschriften voor publiciteit werden op vraag van de gemeente en overige 
adviesorganen aangevuld met de vigerende wetgeving inzake publiciteit. Zo ook werd de beperking 
van 20% van de totale opp. van de voorgevel in bespreking met de gemeente opgenomen. 
Dit voorschrift kan aangepast worden specifiek voor Carré, gezien de functie als horecabedrijf. 
Daarbij echter de kanttekening dat de vigerende wetgeving steeds gerespecteerd zal moeten 
worden. 
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In die zin kunnen de voorschriften zoals opgenomen in het bezwaar overgenomen worden, mits 

eveneens de vigerende wetgeving opgenomen wordt in het specifieke voorschrift voor Carré. 
 
Advies GECORO: 
De  GECORO adviseert, gelet op bestaande of in de toekomst gewijzigde vigerende wetgeving 

inzake publiciteit, geen wijzigingen in de voorliggende voorschriften aan te brengen; het gevaar 
bestaat immers dat er een onverenigbaarheid zou kunnen  ontstaan tussen de voorschriften van 
het RUP en de huidige of toekomstige vigerende regelgeving. 
 
4.4.3. Bezwaarschrift  Deelgebied NIET OPGENOMEN in het RUP –  BVBA Star Trading/ 
Adhemar Advocaten 
 

Samenvatting bezwaar:  
In de begeleidende brief stelt de bezwaarindiener Adhemar advocaten, optredende voor BVBA Star 
Trading dat het bedrijf niet opgenomen werd in het RUP zonevreemde bedrijven. Zij betwisten dit 
gegeven. 
Er wordt gesteld dat, ondanks het GRUP ‘Brabantnet sneltram A12’ nog steeds een deel van de 

percelen beschikbaar blijven om economische activiteiten op uit te oefenen. 

 
Behandeling bezwaar: 
Dit projectgebied wordt sterk geraakt door het GRUP ‘Brabantnet sneltram A12’. In die mate dat 
van het bouwvolume voor bijna 90 % binnen dit GRUP valt, en dus zo goed als onbruikbaar zal 
worden. 
Daarnaast kent het huidig perceel geen degelijke ontsluiting, noch worden bewijzen aangeleverd 
van hoofdzakelijk vergunde bouwvolumes en/of functies. Het bezwaar stelt tot slot dat een deel 

van de percelen in eigendom volgens het gewestplan alsnog gelegen zijn in industriegebied. 
Onderhavig RUP wijzigt niets aan deze bestemming, de basisrechten zoals voorzien in het decreet 
worden voor dit bedrijf NIET geschaad. 
Daarom stelt de vraag zich of het zinvol is dit deelgebied alsnog op te nemen in het RUP. Enerzijds 
dient er rekening gehouden te worden met de vergunningstoestand waarop huidig nog geen zicht 
is, anderzijds moet de bereikbaarheid van het bedrijf in rekening gebracht worden. Tot slot zal 
GRUP ‘Brabantnet sneltram A12’ een groot deel van dit deelgebied overschrijven. 

 

Advies GECORO: 
De  GECORO adviseert de contouren van het plangebied in het voorlopig vastgesteld RUP 
‘Zonevreemde bedrijven’ te behouden. 
 
4.4.4. Bezwaarschrift  Deelgebied RUP 12 NV FTS/De Keuster Casteleyn Advocaten  

 
Samenvatting bezwaar:  
In de begeleidende brief stelt de bezwaarindiener De Keuster Casteleyn Advocaten, optredende 
voor NV FTS,  de juistheid van de bestaande toestand, met name de afstand van de gebouwen tot 
de waterloop, in vraag. 
Daarnaast wordt gemeld dat er nog 2 woningen aanwezig zijn in de huidig bestaande bouwvolumes 
aansluitend aan het woongebied. Deze zijn gelegen op de eerste verdieping, maar zijn niet in 

eigendom van het bedrijf. 
Tot slot wordt aangehaald dat groenbuffer naar het woongebied geen bemating kent. 
Behandeling bezwaar: 
De plannen zijn huidig ingetekend op de kadasterplannen. Daarbij moet echter ook gesteld worden 
dat de huidige bestaande toestand op het terrein niet noodzakelijk overeenkomt met de juridisch 

vastgelegde grenzen van de waterloop. De loop van de waterloop kan doorheen de jaren door 
onderhoud of andere invloeden gewijzigd zijn. 

Voor wat betreft de woningen kan eventueel in de voorschriften voorzien worden dat er steeds 2 
woningen kunnen gerealiseerd worden binnen het deelgebied. De vraag stelt zich of dit wenselijk is 
in industriegebied. 
De aanpassing die inhoud dat de voorschriften van het industriegebied gelden tot herbouwing en 
de nieuwbouw van de bouwvolumes is zinvoller. Dit om de bestaande woningen binnen het 
deelgebied te vrijwaren zolang deze bewoond zijn, gezien het bouwvolume niet herbouwd kan 

worden zolang de woningen bewoond zijn, maar het toch nog steeds de zekerheid geeft dat er naar 
de toekomst toe een groenbuffer gerealiseerd zal worden. 
De afmetingen van de groenbuffer kunnen zoals voorgesteld opgenomen worden in de 
voorschriften. Indien gewenst kunnen ook afmetingen op het grafisch plan voorzien worden. 
Sowieso werd wel reeds een schaalbalk per deelgebied aangebracht, zodat op het grafisch plan 
gemeten kan worden. 



40 

Advies GECORO: 

De  GECORO adviseert de voorschriften van het deelgebied RUP 12 te behouden, met name het 
voorzien van één bedrijfswoning; voor de al dan niet vergunde woningen op de eerste verdieping 
adviseert de GECORO een uitdoofscenario gekoppeld aan de levensduur van huidige gebouwen. 
Algemeen adviseert de GECORO dat bijkomende bematingen van de groenbuffers op het grafisch 

plan RUP ‘Zonnevreemde bedrijven’ worden toegevoegd. 
 
4.4.5 Bezwaarschrift  Deelgebied RUP 8 Hoebeek  - NV Resolve  
 
Samenvatting bezwaar: Tot op heden is het deelgebied grotendeels gelegen in industriegebied, 
en voor een klein deel in landbouwgebied. In de begeleidende brief stelt de bezwaarindiener dat 
het RUP zonevreemde bedrijven het deelgebied totaal niet ontwikkelbaar maakt door de beperking 

in het aantal bedrijven dat toegestaan wordt. 
Gevraagd wordt vele kleine KMO-units toe te staan in verschillende verzamelgebouwen. Daarnaast 
wordt een hogere bouwhoogte gevraagd en een versoepeling van de eis tot waterdoorlatende 
verharding. 
 

Behandeling bezwaar: 

Het deelgebied RUP 8 Hoebeek werd in eerste instantie opgenomen met als doel de NV Hoebeek als 
bedrijf te bevestigen op zijn huidige locatie. Gedurende de procedure van het RUP kwam het bedrijf 
onder een curatele te staan. 
Daarop volgend stemden de hogere overheden ermee in het projectgebied nog steeds op te 
nemen, gezien de overgang van industrie naar KMO.  
Dit is op zich reeds een toegift, gezien een RUP ‘Zonevreemde bedrijven’ moet handelen over 
bestaande, hoofdzakelijk vergunde bedrijven. 

Volgend hierop werd de mogelijkheid geopperd de site onder te verdelen in een aantal bedrijven 
van kleiner formaat. 
Dit werd tijdens het pre-plenair overleg van 10/05/2017 gevolgd, waarbij een opdeling van de site 
een mogelijkheid werd, met de beperking dat de percelen niet te klein mochten worden, en dat 
bijkomend het mobiliteitsprofiel niet overschreden mag worden. 
Zo werd door de hogere overheden aangehaald dat naar de toekomst toe de rechtstreekse 
ontsluiting van de Breendonkstraat naar de A12 zou worden verwijderd. Hierdoor werd gewezen op 

het beperken van het aantal bedrijven dat zich op de site kan vestigen, en bij uitbreiding het 

realiseren van 1 gemeenschappelijke ontsluitingsweg, en het voorzien van gemeenschappelijke 
parking. 
Een aanpassing van de voorschriften kan, maar deze wijziging blijft best zo klein mogelijk. Het lijkt 
ons aangewezen dat de gemeente naar het bedrijf toe communiceert dat deze aanpassing kan, 
maar dat er een mogelijkheid bestaat dat de hogere overheden (Provincie, ruimte Vlaanderen, 

AWV en/of MOW) in beroep gaan tegen deze wijziging, waardoor dit deelgebied RUP 8 geschorst 
kan worden.  
Wijzigingen aan de bouwhoogtes of een versoepeling van de eis tot waterdoorlatende verharding 
worden niet door de GECORO weerhouden. 
Onderstaand een voorstel tot een beperkte tegemoetkoming met betrekking tot de voorschriften 
van dit deelgebied. 
 

Advies GECORO: 
De  GECORO adviseert de voorschriften van het deelgebied RUP 8, art.8.1 “zone voor KMO-
bebouwing toegestaan” als volgt aan te passen: 
‘Wanneer het projectgebied wordt opgedeeld in meerdere percelen worden de verschillende 
entiteiten ontwikkeld via een verzamelgebouw, zal het gehele projectgebied ontsloten worden via 

één gemeenschappelijke ontsluitingsweg, en zal een gemeenschappelijke parking gerealiseerd 
worden.  

Elke individuele entiteit kent een minimale perceelsoppervlakte van 3.000 m².  
Het maximale aantal entiteiten binnen het projectgebied wordt vastgelegd op 5 individuele 
entiteiten. Het is eventueel mogelijk de verschillende entiteiten verder op te delen in afzonderlijke 
units. 
Het perceel dat wordt ingenomen door een individuele entiteit (bedrijfsverzamelgebouw) mag niet 
worden opgesplitst in kleinere percelen. 

Het bedrijfsverzamelgebouw kan bestaan uit één of meerdere gebouwen (units) die dienen te 
fungeren als 1 geheel.  
Per bedrijfsverzamelgebouw kan maximaal 1 conciërge woning worden voorzien met een maximale 
bruto bouwvolume van 1.000 m³.’  
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4.5. Algemeen gemotiveerd advies Gecoro aan de gemeenteraad 

 
De gecoro geeft, met eenparigheid van stemmen, een algemeen gunstig advies over het 
voorliggend ontwerp RUP zonevreemde bedrijven, rekening houdend met bovenstaande 
opmerkingen en verwerkingen.  

 
De Gemeenteraad wordt geadviseerd goedkeuring te hechten aan het advies van de GECORO van 
20/06/2018 en dit advies te volgen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Niet van toepassing.  

Besluit: 

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

Eddy Moens, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina 

De Wit, Ronald Somers, Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

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 Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van het schorsingsbesluit dd. 29/11/2018 van de Deputatie van de 

provincie Antwerpen.   
 
Artikel 2 
De gemeenteraad neemt kennis van het aangepaste ontwerp gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde bedrijven’ (op basis van het schorsingsbesluit van de 
deputatie dd. 29/11/2018), 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. 
 
Artikel 3 
De gemeenteraad neemt kennis van en maakt het gemotiveerd advies van de Gecoro zich eigen. 
Het advies van de Gecoro bevat: een bundeling en coördinatie van alle adviezen, opmerkingen en 
bezwaren, de integrale adviezen van de deputatie en van het departement, de behandeling van de 

adviezen en opmerkingen en bezwaren, waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen.  
 
Artikel 4 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de geformuleerde watertoets en waterparagraaf. 
  
Artikel 5 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de planMER screening procedurestappen en resultaten.  
 
Artikel 6 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘zonevreemde 
bedrijven – DeelRUP nr. 1  VDB Energie/Saerinvest, Mechelsesteenweg 300, 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, definitief vast te stellen. 
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Artikel 7 

De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 2  Willy’s Moustache/’t Kasteeltje, Mechelsesteenweg 302, 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, definitief vast te stellen. 
 
Artikel 8 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 3  Bodyrepair, Kon. Astridlaan 6, 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, 

definitief vast te stellen.  
 
Artikel 9 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 4  Hubo/Plafomat, Breendonkstraat 315, 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, 
definitief vast te stellen.   
 
Artikel 10 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 5  Carré, Kon. Leopoldlaan 2-8, 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, 
definitief vast te stellen.   
 
Artikel 11 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 6 Schelkens, Kon. Astridlaan 7, 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, 

definitief vast te stellen.   
 
Artikel 12 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 7 Smet Peter, Kon. Astridlaan 8-10, 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, 
definitief vast te stellen.   
 
Artikel 13 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 8 Hoebeek,  Baeckelmansstraat 131, 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, 
definitief vast te stellen.   
 
Artikel 14 

De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 9 Wrak (Ecoso), Dendermondsesteenweg 207, 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, definitief vast te stellen.   
 
Artikel 15 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 

bedrijven’ – DeelRUP nr. 10 Inarti, Baeckelmansstraat 52, 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, 
definitief vast te stellen.   
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Artikel 16 

De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 11 VLAR papier, Oude Spoorbaan, 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, 

definitief vast te stellen. 
 
Artikel 17 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 12 FTS, J. De Blockstraat 62A, 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, 

definitief vast te stellen.   
 
Artikel 18 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’, op basis van het gemotiveerd advies van de Gecoro, 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, 
definitief vast te stellen. 
 
Artikel 19 
De gemeenteraad besluit het aangepaste RUP nr. 4 ‘Zonevreemde bedrijven’, op basis van het 
schorsingsbesluit van de Deputatie van de provincie Antwerpen dd. 29/11/2018, definitief  vast te 
stellen.   

 
Artikel 20 
De gemeenteraad besluit de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde bedrijven’ over te maken aan de deputatie van de provincie Antwerpen 
en aan de Vlaamse Regering.  
 
 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Waarnemend Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 


