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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 27 augustus 2019  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Dirk Blommaert, waarnemend algemeen directeur. 

 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

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

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

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

Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Robbe Carleer, Jeroen 

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

Anthony Vanoverschelde, raadsleden. 

 

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

Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen. 

 

Verontschuldigd: Véronique De Wever, raadslid 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 9 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

2. Raamovereenkomst onderhoudswerken gemeentewegen 2020-2023 - 

Goedkeuring bestek en wijze van gunning 

3. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering - 18 oktober 2019 

4. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering - 18 oktober 2019 - besluit tot 

verlenging van Pidpa, bevestiging deelnemerschap van de gemeente aan Pidpa 

en goedkeuring van de statutenwijziging 

Omgeving 

5. Straatnaamgeving - definitieve goedkeuring noordperceel site De Naeyer 

(B2017/0167) 

6. Straatnaamgeving - definitieve goedkeuring verkaveling site Craenhals 

(V2016/0002) 

IVA Innova 

7. Goedkeuring overdracht restperceel aan de verkaveling site Denaeyer 



2 

Leven en reizen 

Sportdienst 

8. Aanpassing retributiereglement 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

9. Aanpassingen Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP). 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punt 10 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

10. Bijkomende punten 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
25 juni 2019. 

 
 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

2. Raamovereenkomst onderhoudswerken gemeentewegen 2020-2023 - 

Goedkeuring bestek en wijze van gunning 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De voorgaande raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan gemeentewegen liep af in 2018 na 
het doorlopen van de maximale termijn. In 2019 werden nog een aantal kleinere werken afgerond, 
gegund binnen deze overeenkomst in 2018.  Een nieuwe overeenkomst dient te worden afgesloten 

voor de komende jaren (2020-2023). 
 

Feiten en context 

Voor deze nieuwe overeenkomst werd door de dienst Openbare werken en mobiliteit een nieuw 
bestek met nr. OW/TV/2019/01 opgesteld conform het nieuwe Standaardbestek 3.1 en de nieuwe 
regelgeving in zake overheidsopdrachten.  Er wordt opnieuw een opdracht uitgeschreven voor één 
jaar, driemaal te verlengen tot een maximale looptijd van 4 jaar. 

 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurs-handelingen, 

en latere wijzigingen. 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 43. 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
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Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het bestek en de wijze van gunning in 

zitting van 2 augustus 2019. 
 

Adviezen - argumenten 

In tegenstelling tot voorgaande bestekken voorziet het nieuwe bestek niet langer in twee 

afzonderlijke percelen, één voor de voet- en fietspaden en één voor de toplagen.  Er werd 
geopteerd om beide percelen samen te voegen.  Dit kan gemotiveerd worden vanuit het type 
werken dat afgelopen jaren werd opgenomen binnen de raamovereenkomst.  Steeds vaker wordt 
besloten kleinere straten over de ganse breedte te vernieuwen, dus voetpaden én rijweg.  In zulke 
gevallen zijn de werken aan voetpaden, boordstenen en greppels technisch niet te scheiden van de 
werken aan de rijbaan (onder- en toplaag asfalt).   
 

De raming voor de hoeveelheden opgenomen in de meetstaat bedraagt € 5.106.828,50 excl. btw 
of € 6.179.262,49 incl. 21% btw.  Deze bindt de gemeente echter nergens toe.  Het bestek zelf 
vermeldt als minimaal uitvoeringsbedrag per jaar € 300.000,00, wat het totaal op € 1.200.000,00 
(minimum) brengt.  Op basis van beide ramingen wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij 

wijze van de openbare procedure. 
 

Het wordt nu ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad.   
 

Financiële gevolgen & communicatie 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 5.106.828,50 excl. btw of € 6.179.262,49 incl. 
21% btw.  Deze raming kwam tot stand op basis van volgende principes: 

 De onderlinge verhoudingen tussen de verschillende posten in de meetstaat geeft een 

realistisch beeld van welke posten vaak zullen worden aangewend en welke posten 
slechts zeer sporadisch (of niet) zullen worden aangewend; 

 Ook voor de posten die zeer weinig of zelfs mogelijk niet zullen worden aangewend, 
werd een minimale hoeveelheid voorzien.  Op deze wijze ligt ook voor deze posten 
minstens een eenheidsprijs vast.  In realiteit zal de som (!) van deze posten echter veel 
lager uitvallen dan voorzien in de meetstaat. 

 De combinatie van beide factoren geeft een globale raming die sowieso heel wat hoger 

uitvalt dan wat finaal gerealiseerd zal worden. 
 
De vermelde hoeveelheden binden evenwel de gemeente op geen enkele wijze aan de uitvoering 
ervan.  Welke bedragen in realiteit zullen worden uitgevoerd, is nog volledig vrij te bepalen in 
functie van de meerjarenplanning.   
 

Wel vermeldt het bestek reeds verwachte minimale hoeveelheden in zake het te besteden budget 
per jaar, met name € 300.000,00/jaar of € 1.200.000,00 over de ganse looptijd van de opdracht.  
Dit geeft de potentiële inschrijvers toch enige zekerheid van uitvoering, zodat zij hun 
eenheidsprijzen hierop kunnen afstemmen.   
Dit bedrag is gebaseerd op de bedragen die tot op vandaag, voor de opmaak van de nieuwe 
meerjarenplanning, al werden ‘voorzien’ voor volgende begrotingsjaren: 

 Jaarlijks € 200.000,00 op budgetsleutel AR 2240007 / BI 02000/ Actie LEEF001001003 

(voetpaden en fietspaden) 
 Jaarlijks € 100.000,00 op budgetsleutel AR 2240007 / BI 02000/ Actie LEEF001001004 

(toplagen) 

 
Het is aan het nieuwe beleid te bepalen hoeveel budget voorzien wordt voor de 
raamovereenkomst. 
 

Een visum van de financieel beheerder is nog niet vereist aangezien er nog geen vastlegging dient 
te gebeuren.  

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 
 

Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het bestek met referentie OW/TV/2019/01 voor de opdracht 

“Raamovereenkomst onderhoudswerken gemeentewegen”; 
 
Artikel 2 
Deze opdracht te gunnen door middel van de openbare procedure en aan de gemeentediensten 

opdracht te geven deze openbare procedure uit te voeren. 
 
 

3. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering - 18 oktober 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Door Pidpa wordt ons bestuur met schrijven van 15 juli 2019 uitgenodigd voor de buitengewone 
algemene vergadering op vrijdag 18 oktober 2019 om 11.00 uur te Desguinlei 246, 2018 

Antwerpen. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 

 
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden 
2. Verlenging van Pidpa 
3. Statutenwijziging - goedkeuring 
4. Benoemingen 
5. Goedkeuring van het verslag van de vergadering 

 
Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: 

- Vertegenwoordiger: Jeroen De Jonghe (raadslid) 
- Plaatsvervanger: Daniel De Maeyer (raadslid) 

 

Juridische grond 

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
 
Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking waarbij bepaald wordt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat 
van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. 
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Artikelen 18 tot en met 26 en artikel 40 van het decreet lokaal bestuur  van 22 december 2017 in 

verband met de vergaderingen en de beraadslagingen van de Gemeenteraad.  
 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.  
 

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan voormelde agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van Pidpa van 18 oktober 2019.  
 
Artikel 2 
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Buitengewone Algemene 

Vergadering van Pidpa van 18 oktober 2019, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van 
de onderhavige raadsbeslissing. 
 
Artikel 3 
het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018 

Antwerpen, ter attentie van het secretariaat.  
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4. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering - 18 oktober 2019 - besluit tot 

verlenging van Pidpa, bevestiging deelnemerschap van de gemeente aan 

Pidpa en goedkeuring van de statutenwijziging 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Door Pidpa wordt ons bestuur met schrijven van 15 juli 2019 uitgenodigd voor de buitengewone 
algemene vergadering op vrijdag 18 oktober 2019 om 11u00 te Desguinlei 246, 2018 Antwerpen.
   

Feiten en context 

De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
Overeenkomstig het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (DLB), en meer 
bepaald artikel 423 DLB, kan een opdrachthoudende vereniging na afloop van de statutair bepaalde 
duur opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan 

achttien jaar.  
Artikel 5 van de statuten van Pidpa bepaalt dat de duur van de vereniging verstrijkt op 9 november 

2019.  
 
De laatste Algemene Vergadering voor het verstrijken van de duur dient over de verlenging te 
beslissen, op basis van de daartoe genomen beslissingen van de deelnemers van de vereniging. 
Onze gemeente dient aldus een beslissing te nemen aangaande de verlenging van Pidpa.   
 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om: 
 kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan het verlengingsdossier – houdende 

de argumenten om de deelneming van onze gemeente in de opdrachthoudende 
vereniging Pidpa te verlengen; 

 te verzoeken om over te gaan tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging 
Pidpa; 

 te beslissen om over te gaan tot de verlenging van de opdrachthoudende vereniging 

Pidpa; 

 te beslissen om deelnemer te blijven van de opdrachthoudende vereniging Pidpa en de 
daarbij horende beheersoverdrachten te bevestigen;   

 
Daarnaast zal op deze algemene vergadering tevens een beperkte statutenwijziging worden 
voorgelegd  betreffende de nieuwe modaliteiten rond de samenstelling van het adviescomité voor 
het compartiment watervoorziening (het adviescomité A) en een verduidelijking van de bepalingen 

over de samenstelling van de adviescomités B en D.  
 
Dhr. Luc Spiessens zetelt in het adviescomité B.  
Dhr. Jeroen De Jonghe werd bij besluit van 26 februari 2019 aangeduid als afgevaardigde voor de 
algemene vergaderingen van Pidpa.  
 

Juridische grond 

Beslissing van de gemeenteraad dd. 21 juni 2019 houdende de goedkeuring van het 
Evaluatiedocument 2013-2018 en het Beleidsplan 2019-2024. 

 
Oproepingsbrief van Pidpa van 15 juli 2019 voor deelname aan de algemene vergadering van 18 
oktober 2019 met het voorstel tot verlenging van de bestaansduur van de vereniging, met als 
bijlage het verlengingsdossier op basis waarvan onze gemeente kan besluiten om de deelneming in 

de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen. 
 
Voorstel van statutenwijziging overgemaakt betreffende de samenstelling van de adviescomités.    
 
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 

dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
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Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking waarbij bepaald wordt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat 
van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. 
 
Artikelen 18 tot en met 26 en artikel 40 van het decreet lokaal bestuur  van 22 december 2017 in 

verband met de vergaderingen en de beraadslagingen van de Gemeenteraad.  
 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.  
 
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 

vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur. 
 

Adviezen - argumenten 

Wat betreft de Verlenging van Pidpa  
Algemene context  

Pidpa werd ruim 106 jaar geleden opgericht om de provincie Antwerpen te voorzien van een 
betrouwbare drinkwatervoorziening. Pidpa heeft daarvoor 11 waterproductiecentra en een 
indrukwekkende infrastructuur in eigendom, om zo continu hoog kwalitatief drinkwater te leveren. 
Sinds iets meer dan 10 jaar is Pidpa ook een toonaangevende speler geworden op de 
rioleringsmarkt. Haar rioleringsoplossingen op maat werden ondertussen in 35 steden en 
gemeenten geïmplementeerd, zoals ook in onze gemeente. Pidpa beschikt over een breed pallet 
aan waterdiensten.  

Als integraal waterbedrijf biedt Pidpa een circulair waterbeheer aan, waarmee zij onder meer snel 
en efficiënt kan inspelen op de hedendaagse waterproblemen (droogte, overstromingen,..) en de 
waterhuishouding van onze gemeente beter kan afstemmen in een groter geheel. 
Jaren geleden heeft Pidpa de omslag gemaakt van een traditioneel nutsbedrijf naar een klant- en 
marktgedreven onderneming. Pidpa wil haar aanbod inzake circulaire waterhuishouding en 
proceswater verder uitbreiden door een marktgerichte aanpak van watergerelateerde projecten 
voor haar klanten (huishoudens, industrie en landbouw). Daarnaast voorziet zij voor haar klanten, 

onze burgers en bedrijven, in uitgebreide communicatiemogelijkheden, zoals een gratis 
klantenservicelijn, de website en sociale media. Op deze manier kunnen klanten snel bij Pidpa 
terecht met hun vragen.  
Bij Pidpa vormt ‘duurzaamheid’ in al haar betekenissen een rode draad in haar werking. Daardoor 
is het als bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke sociaaleconomische partner, die een 
toekomstgericht beleid voert op het vlak van milieu, economie en maatschappij. Dit 

duurzaamheidsbeleid werd doorgetrokken tot in het waterproductieproces.  
Als producent van een voedingsmiddel, blinkt Pidpa uit in haar activiteiten.  De kwaliteit van de 
door haar geleverde producten en diensten staat steeds voorop. Pidpa laat hier niets aan het toeval 
over en zorgt voor een doorgedreven opvolging via een uitgebreid gamma aan staalnames en heeft 
de kwaliteit in haar dagelijkse bedrijfsvoering verankerd via een brede ISO-certificering.  
Dankzij de verdere professionalisering van het assetmanagement onderhoudt zij als een goed 
huisvader haar uitgebreide infrastructuur. Zo wil Pidpa ook uitblinken op het vlak van haar 

productieapparaat door steeds opnieuw te zoeken naar betere, meer duurzame 
productiemethoden, waardoor niet alleen het watercomfort van de gebruikers en de efficiëntie van 
haar werkzaamheden verhoogt, maar ook aandacht wordt gegeven aan een milieubewust en 
toekomstgericht resultaat. 

 
Door dit professioneel assetmanagement behoort Pidpa, niet alleen in België maar ook op Europees 
vlak, tot de top wanneer het gaat over het beheersen van lekverliezen (NRW).  

Bovendien draagt dit ook bij tot een vermindering van het aantal mogelijke incidenten waardoor de 
leveringszekerheid gegarandeerd blijft.   
Daarnaast is Pidpa een financieel gezond bedrijf dat blijft investeren in het voortdurend 
optimaliseren van haar werking.  
Het voorliggende verlengingsdossier geeft een duidelijk beeld over Pidpa, haar dagelijkse werking 
en hetgeen zij reeds verwezenlijkt heeft voor de aangesloten gemeenten en hun inwoners en 

bedrijven; 
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Concreet 

De bovenstaande principes die Pidpa hanteert in haar bedrijfswerking, vertalen zich voor onze 
gemeente concreet als volgt:  

 Pidpa hanteert de laagste drinkwatertarieven van Vlaanderen, wat niet alleen ten goede 
komt aan de inwoners en bedrijven van onze gemeente maar ook aan de gemeente 

zelf, als klant. 
 De gemeente dient geen financiële tussenkomsten te doen voor wat betreft saneringen 

en verplaatsingen  van drinkwaterleidingen. Pidpa draagt deze investeringen zelf.  
 Via de opmaak van strategische onderhoudsplannen en risicokaarten kan Pidpa de 

risico’s per leiding inschatten. Deze werkwijze stelt haar in staat om een doorgedreven 
planning op te maken met betrekking tot onderhoud, renovaties en 
vervangingsinvesteringen en kan hier tevens gezocht worden naar een maximale 

synergie met gemeentelijke of andere projecten.  
 Door het professioneel assetmanagement blijft het aantal lekken en incidenten in onze 

gemeente beperkt.  
 Indien zich toch een probleem voordoet, stelt Pidpa alles in het werk om de 

onderbreking tot een minimum te beperken en een oplossing aan te bieden. Hiervoor 

biedt zij een 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 service aan waarbij er steeds naar gestreefd 

wordt om het probleem daadwerkelijk te verhelpen. 
 Door de inzet van eigen personeel kan Pidpa flexibel inspelen bij wegenis- en 

rioleringswerken en op die manier de hinder zoveel als mogelijk beperken. 
 Pidpa heeft actief meegewerkt aan de opmaak en actualisering van de ‘code voor 

Infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen’ en past de principes ervan ook 
toe in haar dagelijkse werking zodat de hinder op gemeentewegen zoveel als mogelijk 
beperkt blijft.   

 Met betrekking tot investeringsprojecten en (private) ontwikkelingsprojecten zorgt 
Pidpa voor een volledige ontzorging van de gemeente door middel van een 
doorgedreven begeleiding en opvolging van A tot Z. 

 Ook in periodes van extreme droogte, bijvoorbeeld zoals de zomer van 2018, kon de 
leveringszekerheid door Pidpa gegarandeerd blijven. 

 Pidpa hanteert korte communicatielijnen en stelt zich zeer aanspreekbaar op, zodat 
onze gemeente maximaal op de hoogte wordt gehouden van lopende projecten en 

zodat onze gemeente met vragen en problemen steeds op een correcte wijze wordt 

verder geholpen. 
 In het kader van haar rioleringsopdracht heeft Pidpa een gedegen knowhow vergaard 

op het vlak van zowel collectieve als individuele sanering, wat zich op het terrein 
concreet vertaalt naar een efficiënt onderhoud van het rioleringsstelsel en een degelijke 
uitvoering van wegenis- en rioleringsprojecten afgestemd op de noden en timing van 

onze gemeente.  
 Via de opmaak van hemelwaterplannen is Pidpa in staat om een algemene visie uit te 

werken met betrekking tot de waterhuishouding op het grondgebied van onze 
gemeente.  

 Pidpa neemt de rapporteringsverplichting aan de VMM over van de gemeentelijke 
administratie, hetgeen een tijdrovende en arbeidsintensieve aangelegenheid is 
waarvoor een grondige kennis van het rioleringsbeheer nodig is.  

 In het kader van het rioleringsbeheer dient de gemeente zelf niet in te staan voor de 
investerings- en onderhoudsuitgaven.  

 De BTW-ruling met betrekking tot de drinkwatermaatschappijen houdt in dat – wat 
betreft nieuwe huisaansluitingen - enkel voor prestaties door de drinkwaterleverancier 
de aanrekening kan gebeuren aan een BTW-tarief van 6% (i.p.v. 21% BTW). 

 Onze gemeente ontvangt van Pidpa jaarlijks een bedrag ter aflossing van de 
achtergestelde lening die werd afgesloten ingevolge de toetreding tot Pidpa-HidroRio.  

 Onze gemeente kan per legislatuur - in het kader van investeringsprojecten binnen de 
werking van HidroRio - financiële middelen putten uit het investeringsfonds dat in 2015 
werd opgericht.  

 Via Pidpa worden schaal- en synergievoordelen bekomen, onder andere op het vlak 
van: 

o Watergebonden activiteiten zoals de controle en het onderhoud van 

brandkranen, legionellabeheer, keuringen van de binneninstallatie en de 
privéwaterafvoer; 

o GIS-ondersteuning - KLIP-KLIM behandeling: behandelen van planaanvragen 
zowel voor Pidpa-leidingen als voor gemeentelijke kabels en leidingen;  
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o De exploitatie van het rioleringsstelsel: onder andere met betrekking tot 

ruimen van grachten, reinigen van sifons en kolken, onderhoud van 
pompstations.  

 Pidpa vervult een beleidsondersteunende rol door middel van de participatie in 
verschillende werkgroepen  onder andere: 

o Commissie Integraal Waterbeleid  
o VMM 
o Aquaflanders 
o VLARIO 

 
Rekening houdende met: 

 de elementen zoals aangebracht in het Evaluatierapport 2013-2018 en het Beleidsplan 

2019-2024;  
 de elementen zoals aangebracht in het bijgevoegde verlengingsdossier;  
 het feit dat de raad van bestuur van Pidpa besloten heeft om een studie op te starten 

om te onderzoeken hoe maximale synergiewinsten kunnen gehaald worden ten bate van 
de klanten en de vennoten om de dienstverlening inzake drinkwater en riolering in een 

multi-utility context aan te bieden; 

 bovenstaande argumenten, met in het bijzonder het feit dat Pidpa de 
drinkwaterleverancier is met het  laagste drinkwatertarief; 

 de voordelen om minstens voor deze periode en tot zolang onderzoek eventueel anders 
heeft uitgewezen, zowel de drinkwateropdracht als de rioleringsopdracht bij dezelfde 
partner te houden; 

verzoekt onze gemeente om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen voor een termijn 
die loopt tot 1 januari 2024, gaat onze gemeente akkoord met een verlenging en bevestigt de 

bijhorende beheersoverdrachten voor zowel de drinkwateractiviteit als de rioleringsactiviteit.  
Wat betreft de statutenwijziging  
Pidpa wil de goede relatie met haar gemeentelijke vennoten verder uitbouwen en tevens de 
betrokkenheid van haar gemeentelijke vennoten verhogen. Om deze doelstelling te bereiken draagt 
het op dit moment de voorkeur weg om de bestaande organen waarvan de werking als positief 
wordt ervaren, uit te breiden, eerder dan tot de oprichting van nieuwe organen over te gaan 
(regionaal bestuurscomité dan wel een algemeen comité).  

 

Bijgevolg is het aangewezen dat de samenstelling van het A-adviescomité wordt herbekeken 
waarbij het aantal leden wordt vastgesteld op één lid per gemeente die bij het compartiment 
watervoorziening aangesloten is.  
Verder is het daarbij eveneens aangewezen om ook voor wat betreft het B-adviescomité en het D-
adviescomité, het principe van de mogelijkheid tot het afvaardigen van één lid per gemeente dat 

aangesloten is bij respectievelijk het compartiment ‘afvalwater en hemelwater’ (HidroRio) dan wel 
het compartiment ‘gemeentelijke collectieve sanering’ (HidroGem), te verankeren in de statuten. 
Deze aanpassing komt de duidelijkheid en uniformiteit van de statuten ten goede, en wijzigt niets 
aan de werkwijze die nu reeds wordt toegepast.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

De gemeente ontvangt van Pidpa jaarlijks een incentive.  

De gemeente dient niet tussen te komen voor saneringen en verplaatsingen van 
drinkwaterleidingen.  
 
De gemeente die toegetreden is tot HidroRio ontvangt van Pidpa jaarlijks een bedrag ter aflossing 

van de achtergestelde lening die werd afgesloten ingevolge de toetreding tot Pidpa-HidroRio.  
 
De gemeente kan per legislatuur – in het kader van investeringsprojecten binnen de werking van 

HidroRio -financiële middelen putten uit het investeringsfonds dat in 2015 werd opgericht.  

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 
 

Artikel 1: 
Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan het verlengingsdossier van Pidpa houdende 

de argumenten om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen. De in het 
verlengingsdossier en in de verslaggeving opgenomen motivering wordt bijgetreden. 
 
Artikel 2: 

Te verzoeken om over te gaan tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor een 
periode vanaf 10 november 2019 tot 1 januari 2024. 
 
Artikel 3: 
Akkoord te gaan met de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor een periode 
tot 1 januari 2024 deelnemer te blijven aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor de 
activiteit watervoorziening en de rioleringsactiviteit (HidroRio)  en de daarbij horende 

beheersoverdrachten te bevestigen.  
 
Artikel 4: 
Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde wijzigingen aan 
de statuten van Pidpa betreffende de samenstelling van de adviescomités.   
 

Artikel 5: 

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Algemene 
Vergadering van 18 oktober 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de 
benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt 
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.  
 
Artikel 6: 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal 
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 
Antwerpen. 
 
 

Omgeving 

5. Straatnaamgeving - definitieve goedkeuring noordperceel site De Naeyer 

(B2017/0167) 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Naar aanleiding van de ontwikkeling van site De Naeyer wordt er een nieuwe straat aangelegd die 
een straatnaam moet krijgen. Het gaat om de stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren 
van wegenis- en rioleringswerken op de site De Naeyer (noordperceel) afgeleverd aan MEDIAPAR 
(ref. vergunning: B20170167 – DBA_2017024169). 
 

In zitting van 19 december 2017 keurde de gemeenteraad de vastlegging van de nieuwe wegenis 
goed. 
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Op 26 januari 2018 verleende het Departement Omgeving Antwerpen een vergunning voor 

voornoemde werken. 
 
Het college van burgemeester en schepenen besloot op 20 juli 2018 de Sectorale Adviesraad 
Cultureel Patrimonium & Erfgoed een voorstel te vragen van straatnaamgeving voor het 

noordperceel op de site De Naeyer. 
 
Op 22 januari 2019 maakte de Sectorale Adviesraad Cultureel Patrimonium & Erfgoed een advies 
over betreffende de straatnaamgeving. 
 
Op 1 februari 2018 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor te 
stellen over te gaan tot het verlenen van volgende straatnaam: ‘Pulpstraat’ 

 
Op 26 februari 2019 besloot de gemeenteraad over te gaan tot het verlenen van volgende 
straatnaam: ‘Pulpstraat’. 
 
Op 2 augustus 2019 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor te 

stellen over te gaan tot het hechten van de definitieve goedkeuring aan volgende straatnaam: 

‘Pulpstraat’. 
 

Feiten en context 

De site is gelegen ten noorden van de Mechelsesteenweg en ten oosten van de Fabrieksstraat. 
Vlakbij bevindt zich de Vredesbrug en het Zeekanaal Brussel-Schelde. Op de locatie van de nieuwe 
straat lagen vroeger de ‘usine à bois’ en ‘usine à pâte’ die deel uitmaakten van de voormalige 
papierfabriek De Naeyer. 

 

Juridische grond 

Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (B.S. 
07.04.1977), gewijzigd bij: 
 

 Decreet van 1 juli 1987 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 

bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (B.S. 01.09.1987);  

 
 Decreet van 4 februari 1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 

bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (B.S. 25.02.1997); 
 

 Decreet van 29 november 2002 houdende wijzigingen van het decreet van 28 januari 
1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 

17.12.2002). 
 
Omzendbrief van 4 mei 1998 over reclame op naamborden (B.S 03.06.1988). 
 
V. en A.,Vl.P.,19.02.1996,1995-96,(8),405-406; T.B.P.,november 1996,V.51,(11),709; 
T.B.P.,oktober 1996,V.51,(10),639. 
 

Adviezen - argumenten 

Na openbare aanplakking van 18 april 2019 tot en met 18 mei 2019 werden geen bezwaren 

ingediend. 
Hiervan werd een proces-verbaal van sluiting opgemaakt op 2 augustus 2019. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 

Definitieve goedkeuring te hechten aan de straatnaam ‘Pulpstraat’ op het noordperceel De Naeyer. 

 
 

6. Straatnaamgeving - definitieve goedkeuring verkaveling site Craenhals 

(V2016/0002) 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Naar aanleiding van de ontwikkeling van de site Craenhals worden er nieuwe straten en een plein 
aangelegd die een straatnaam moeten krijgen. Het gaat om de verkavelingsvergunning 
(V20160002) voor het verkavelen van een grond in 33 loten + aanleg wegenis en infrastructuur 

afgeleverd aan Groep Caenen – Capital Fund NV. 
 
In zitting van 27 september 2016 keurde de gemeenteraad de vastlegging van de rooilijnen en 
weguitrusting van de nieuwe wegenis goed. 
 
In zitting van 30 september 2016 verleende het college van burgemeester en schepenen een 
vergunning voor voornoemde werken. 

 
Op 15 november 2016 werd beroep aangetekend tegen voornoemde vergunning. 
Op 2 maart 2017 werd door de Deputatie vergunning verleend voor voornoemde werken. 
In zitting van 24 maart 2017 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van deze 
vergunning. 
 

Het college van burgemeester en schepenen besloot op 31 maart 2017 de Sectorale Adviesraad 

Cultureel Patrimonium & Erfgoed een voorstel te vragen van straatnaamgeving voor de verkaveling 
op de site Craenhals.  
 
Op 10 juli 2018 maakte de Sectorale Adviesraad Cultureel Patrimonium & Erfgoed een advies over 
betreffende de straatnaamgeving. 
 

Op 1 februari 2019 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor te 
stellen over te gaan tot het verlenen van volgende straatnamen: 
- Blok Z3/1, Z3/2, Z3/3: ‘Veenhof’ 
- Grondgebonden woningen met lot nummers 14-28: ‘Breekwerfstraat’ 
 
Op 26 februari 2019 besloot de gemeenteraad over te gaan tot het verlenen van volgende 
straatnamen: 

- Blok Z3/1, Z3/2, Z3/3: ‘Veenhof’ 
- Grondgebonden woningen met lot nummers 14-28: ‘Breekwerfstraat’ 
 

Op 2 augustus 2019 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor te 
stellen over te gaan tot het hechten van de definitieve goedkeuring aan volgende straatnamen: 
- Blok Z3/1, Z3/2, Z3/3: ‘Veenhof’ 

- Grondgebonden woningen met lot nummers 14-28: ‘Breekwerfstraat’ 
 

Feiten en context 

De site Craenhals is gelegen in het noorden van de gemeente Willebroek tussen de Vaartstraat – 
Stapelstraat – Appeldonkstraat en heeft een grootte van ca. 2,6 hectare. Vlakbij is de autosnelweg 
A12 met als gevolg een vlotte verbinding voor de naastgelegen bedrijventerreinen. De invulling van 
de site gebeurt door een gedifferentieerde woningtypologie en dichtheid aangepast aan de 

omgeving. 
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Juridische grond 

Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (B.S. 
07.04.1977), gewijzigd bij: 
 

 Decreet van 1 juli 1987 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 

bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (B.S. 01.09.1987);  
 

 Decreet van 4 februari 1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 
bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (B.S. 25.02.1997); 

 
 Decreet van 29 november 2002 houdende wijzigingen van het decreet van 28 januari 

1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 

17.12.2002). 
 
Omzendbrief van 4 mei 1998 over reclame op naamborden (B.S 03.06.1988). 
 
V. en A.,Vl.P.,19.02.1996,1995-96,(8),405-406; T.B.P.,november 1996,V.51,(11),709; 

T.B.P.,oktober 1996,V.51,(10),639. 

 

Adviezen - argumenten 

Na openbare aanplakking van 18 april 2019 tot en met 18 mei 2019 werden geen bezwaren 
ingediend. 
Hiervan werd een proces-verbaal van sluiting opgemaakt op 2 augustus 2019. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit 
 

Artikel 1 
Definitieve goedkeuring te hechten aan volgende straatnamen: 

- Blok Z3/1, Z3/2, Z3/3: ‘Veenhof’ 
- Grondgebonden woningen met lot nummers 14-28: ‘Breekwerfstraat’ 

 
 

IVA Innova 

7. Goedkeuring overdracht restperceel aan de verkaveling site Denaeyer 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 
In uitvoering van de ‘Brownfieldconvenant’ die op 6 juni 2009 tussen de actoren NV Vaartland 
(0449.083.076), de NV Denaeyer Papier in vereffening (0428.487.897) en de regisseurs de 
Gemeente Willebroek, Het Provinciebestuur Antwerpen, OVAM, Waterwegen en Zeekanaal NV en 
het Vlaams Gewest een brownfieldconvenant (Bijlage 1) werd gesloten betreffende de ontwikkeling 
van de site van de oude papierfabriek Denaeyer tot een aantrekkelijke woon- en werkomgeving 
(hierna: het “Brownfieldconvenant”). In het Brownfieldconvenant werd een strategisch masterplan 

voorgesteld voor een zone van 20 ha (het “Projectgebied”). 
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Feiten en context 

 
Gelet op de complexiteit voor de verwerving van eigendommen in overheidsbezit, in het bijzonder 
de percelen die gelegen zijn  binnen de rooilijnen van artikel 20 van het RUP en met het oog op 
een snelle realisatie van de pleinaanleg binnen de rooilijnen van het artikel 20 van het RUP 

besloten de Partijen de voorwaarden in de Realisatieconvenant aan te passen. 
 
Op 25 april 2017 werd het addendum 2 aan de ‘Realisatieconvenant’ betreffende de uitvoering van 
de ‘Brownfieldconvenant site Denaeyer’ door de gemeenteraad goedgekeurd. 
Inmiddels werden de ruilen en overdrachten ten behoeve van de aanleg van het stedelijk plein en 
de gewijzigde rooilijn tussen de gemeente, de NV Vaartland en de NV Denaeyer papier in 
vereffening gerealiseerd. 

 
Wat betreft de realisatie van de rooilijn in het kader van  artikel 17 van het RUP heeft de gemeente 
in der minne delen van de percelen 2de afdeling sectie B nrs. 467/z/3 en 467/p/4 gelegen binnen 
artikel 5 en 7 van het RUP, met samen een afgesplitste oppervlakte van 886,93 m², loten 5d, 5e 
en 5f op het opmetingsplan met referentie 105154-11 opgemaakt door Tom Peeters d.d. 

24.04.2017 aangekocht van de NV Denaeyer Papier in vereffening. 

 
Bij de opmaak van voormeld opmetingsplan met referentie 105154-11 opgemaakt door Tom 
Peeters d.d. 24.04.2017 werd niet opgemerkt dat een deel van de vergunde verkaveling met 
referentie 2015 00019 gelegen is op een perceel dat nog steeds in eigendom is van de gemeente 
(perceel waarop het monument van Louis De Naeyer is gelegen). 
 
Het betreft het halfcirkelvormig perceel dat na realisatie van de verkaveling en de heraanleg 

Mechelsesteenweg een gewijzigde configuratie zal kennen. 
 

 
 

Het deeltje van het gemeentelijk perceel 2de afdeling sectie B nr. 467/L/3 toe te voegen aan de 
private verkaveling bedraagt plusminus 25m² (nog op te meten). 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, gewijzigd. 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 41, §1, 11°. 
 
Gelet op de ‘Brownfieldconvenant’ betreffende de ontwikkeling van de site van de oude 

papierfabriek Denaeyer d.d. 6 juni 2009.  
 
Gelet op de ‘Realisatieconvenant’ betreffende de uitvoering van de ‘Brownfieldconvenant site 
Denaeyer’ d.d.19 december 2012. 

 
Gelet op het addendum 2 aan de ‘Realisatieconvenant’ betreffende de uitvoering van de 
‘Brownfieldconvenant site Denaeyer’. 
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Adviezen – argumenten 

 
Gelet op de afspraken en voorwaarden binnen het addendum 2 aan de ‘Realisatieconvenant’ 
betreffende de uitvoering van de ‘Brownfieldconvenant site Denaeyer’ is het aangewezen dat de 
gemeente een deel van het perceel 2de afdeling sectie B nr. 467/L/3 aan de ontwikkelaar NV 

Vaartland of haar rechtsopvolgers zal overdragen. 
 
 

 
 
Voor het deeltje van het gemeentelijk perceel 2de afdeling sectie B nr. 467/L/3, over te dragen aan 
de private verkaveling, werd op 26/06/2019 door Landmeter Tom Peeters (Studiebureel Talboom, 
Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs) een opmetingsplan opgemaakt. 

De gemeten oppervlakte van het restperceel, in roze kleur aangeduid als lot 112b, bedraagt 30,78 
m². 

 
Voormelde plan werd geregistreerd in de databank van de afbakeningsplans met het 
referentienummer 12342-10256. 
Na prekadastratie is het perceel gekend Willebroek 2de afdeling sectie B nr. 467 E 7 P0000, met 

een oppervlakte van 30,78 m². 
 
Ingevolge het addendum 2 aan de ‘Realisatieconvenant’, artikel: 
 
2.3.1.3 Bepalingen in het kader van de wijziging van de rooilijn (artikel 17 van het RUP) tussen 
Gemeente en Denaeyer 
De Gemeente zal de gronden in eigendom van Denaeyer die zij moet verwerven voor de 

aanpassing van de rooilijn in het kader van  artikel 17 van het RUP in der minne aankopen van 
Denaeyer. 
 
Verklaren de Partijen zich akkoord dat de prijs hiervoor € 51,85 per m² grond zal bedragen, dit is 
de gemiddelde en door het aankoopcomité geschatte prijs van de door de Gemeente aangekochte 
percelen 2de afdeling sectie B nrs. 487/l en 488/p (488/m),voorheen eigendom van de Federale 

Overheid. 

 
Voorgesteld wordt het restperceel , deel van het kadastraal 2de afdeling sectie B nr. 467/L/3, nu 
gekend als  Willebroek 2de afdeling sectie B nr. 467 E 7 P0000 met oppervlakte van 30,78 m² over 
te dragen aan de NV Vaartland (of haar rechtsopvolgers, dit tegen de de grondwaarde van € 51,85 
per m². 
 

 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
De vergoeding van de grondoverdracht wordt bepaald op € 1.595,94. 
Deze vergoeding kan mede opgenomen worden in de desinvestering: 
AR: 2620000  Beleidsitem: 62090    Actie : LEEF 005999007  
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Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: [Vul het krediet 
in] 

Actie: Leef00599007 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 1595,94 AR: 2620000 2019 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de overdacht van een restperceel, deel van het kadastraal 2de 
afdeling sectie B nr. 467/L/3, heden gekend als Willebroek 2de afdeling sectie B nr. 467 E 7 P0000, 

met een gemeten oppervlakte van 30,78 m² aan de NV Vaartland met maatschappelijke zetel te 
2018 Antwerpen, Grotehondstraat 44 of haar rechtsopvolgers, dit tegen de de grondwaarde van € 
51,85 per m². 
 
Artikel 2   

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

uitvoering van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de 
gemeente zal optreden bij het verlijden der akte. 
 
 

Leven en reizen 

Sportdienst 

8. Aanpassing retributiereglement 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Om de clubs te ondersteunen en de georganiseerde jeugdsport te stimuleren wordt het 
retributiereglement “huur sportinfrastructuur” aangepast waarbij een voordeliger tarief wordt 
weerhouden voor de -18 jarigen. 
 

Sinds 1 januari 2018 vallen enkel de turnzalen nog onder dit reglement gezien de oprichting van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek 

 

Feiten en context 

Door de clubs een korting van 50% toe te staan voor de -18 werking worden twee doelen bereikt: 
extra ondersteuning van de clubs en stimulatie van de sportbeoefening door jongeren. 

 
Enkel  groepen die volledig uit -18j bestaan komen in aanmerking voor het voordelige tarief. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Financiële implicatie op basis van het afgelopen jaar: 
Turnzalen: (gemeente) 

Zonder het nieuwe tarief wordt hier ongeveer € 15.120 ontvangen op een seizoen => met de 

aanpassing ongeveer €4.500 minder 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te hechten aan de wijziging van het retributiereglement 
verhuur sportinfrastructuur 
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Welzijn 

Integrale veiligheid 

9. Aanpassingen Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP). 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 Gemeenteraad 16-12-2014: goedkeuring Algemene Bestuurlijke Politieverordening 
(ABP). 

 Collegebeslissing 16-08-2019 ter verwijzing naar de gemeenteraad. 

 

Feiten en context 

Afgelopen 2 jaar worden via diverse kanalen verschillende problematieken gemeld waarop zowel in 
de stad Mechelen als in de gemeente Willebroek via bestuurlijke weg niet of moeilijk preventief dan 
wel reactief kan worden opgetreden, daar de huidige Algemene Bestuurlijke Politieverordening 
daarover geen of onduidelijke bepalingen bevat. Het gaat hier concreet over: 
 

 De sluitende aanpak van de verdeling van autoverdeelkaartjes en ander 

drukwerk. 
 Gebruik van alcohol in de openbare ruimten. 
 Oneigenlijk gebruik van slagroom/lachgas- capsules. 
 De bijeenkomsten van motorbendes.  
 Het gebruik van drones in openbare ruimten. 
 De problematiek van misbruiken in handcarwashes (mensenhandel, …).  
 De problematiek van de vestiging van wedkantoren. 

 
Om hierop een antwoord te bieden wordt dan ook voorgesteld om in de ABP huidige bepalingen 

aan te passen of nieuwe bepalingen toe te voegen. Dit is des te belangrijker daar ook via justitiële 
weg op deze domeinen vaak niet of moeilijk kan worden gereageerd. Vanuit een geïntegreerde 
aanpak van overlast en criminaliteit is het dus noodzakelijk dat ook de bestuurlijke partners 
instrumenten voorzien om preventief en zo nodig reactief te kunnen optreden indien nodig. 
 

Daarnaast wordt tevens vastgesteld dat de afdwinging van zowel sancties opgelegd door het 
college als bestuurlijke besluiten genomen door de burgemeester onvoldoende kunnen worden 
afgedwongen en dat er nog een procedurele uitwerkingsbepaling ontbrak voor de kennisgeving van 
de sancties opgelegd door het college.  
 
Ten slotte werd ook vastgesteld dat de huidige bepalingen met betrekking tot de diverse 

vergunningen in de ABP (horeca, uitbatingsvergunning wedkantoren, nachtwinkels en belwinkels, 
cannabiswinkels) onvolledig, onduidelijk, niet eenvormig en soms te beperkend zijn geformuleerd 
(vb. beperkt moraliteitsonderzoek door politie). De aanpassingen voorzien dan ook in duidelijke en 
meer uitgebreide mogelijkheden voor screening van uitbaters en inrichtingen op diverse vlakken, 
ter vrijwaring van de openbare orde. Tevens zorgt de verduidelijking van de bepalingen voor meer 

rechtszekerheid voor de burger en de ondernemers, en is het duidelijker wat de gevolgen kunnen 
zijn indien ze zich niet houden aan de verplichtingen in de ABP of daarmee samenhangende 

verordeningen, in het bijzonder de verplichtingen opgenomen in de verordening brandweer PTI. 
 

Juridische grond 

 Nieuwe Gemeentewet artikel 119, 119bis, 135§2 NGW. 
 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
 Art. 41 en 162 grondwet. 
 Art. 2 §1 en 63 Vlaams Decreet lokaal bestuur. 

 Art. 14 WPA. 
 Art. 50 §2 en §3 Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de 

wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken. 
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 art. 2 en 3 wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken 

van sterke drank. 
 Art. 18 §1 wet 10 november 2006 openingsuren. 
 Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en 

de bescherming van de spelers. 

  

Financiële gevolgen & communicatie 

Geen financiële gevolgen. 
 

Communicatie   x intern : intranet x extern: na goedkeuring 
toevoegen aan de tekst van 
de ABP en gepubliceerd te 
worden op de gemeentelijke 
website + aanplakking + 
inschrijving in register 

Budget voorzien  nvt Actiepl actie 

Advies com. dienst  nvt 0 ja  zie bijlage 0 nee 

Raadslid K. Eeraerts geeft aan dat er goede zaken in de ABP staan, maar zegt dat de 
vrees die hij had tijdens de toelichting in de commissie, blijkt te kloppen. Wat betreft het 
alcoholverbod op openbare plaatsen, zegt hij op zich akkoord te gaan, maar hij vraagt 
zich af wat er gaat gebeuren als een buurtbewoner zich ergert als andere buurtbewoners 
een feestje organiseren op straat. De insteek is goed, maar de formulering is raar en 
onduidelijk. Ok, we kunnen er van uit gaan dat de politie op dat moment zijn gezond 

verstand wel zal gebruiken, maar toch is er kans op willekeur. 

Ook in punt 8 i.v.m. occasionele drankgelegenheden zien we dat het voor politieke 
manifestaties het aan het CBS is om te besluiten. Ook hier is alles raar en vaag 
beschreven en daarom onthoud ik me ook. 

De burgemeester zegt dat dit reglement en de aanpassingen er niet zo maar zijn 
gekomen, maar dat dit in overleg gebeurd is met het parket. Wat de opmerking i.v.m. de 

straatfeestjes betreft, is dit op te lossen door een vergunning aan te vragen. Dit geldt, 
volgens de burgemeester ook, voor wat het raadslid zei over punt 8. Ook daar is er een 
vergunningenplicht. Men krijgt vergunningen tot 2u. 

Raadslid G. Meeus zegt zich enigszins te kunnen aansluiten bij de opmerkingen over 
vage omschrijvingen van raadslid Eeraerts. Hij vraagt zich ook af of een aantal 
bepalingen de toets met de Raad van State wel zullen weerstaan, bijvoorbeeld over de 
beslagnames. 

De burgemeester vertelt dat het politiereglement onderworpen werd aan een juridische 
toets. 

Raadslid Meeus: “Men wil rechtspersonen aanpakken, wat logisch is. Maar 
rechtspersonen zijn organisaties, feitelijke uitbaters, … En wat met de werknemers? 
Worden die ook onderworpen of gaat men de mogelijkheid open houden dat men een 
stroman in de handelszaak kan zetten.” 

Burgemeester: “Er zal ook maximal gekeken worden naar de werknemers.” 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening volgende 

aanpassing goed van artikel 5 onder Titel 1. Algemene bepalingen: 
“Artikel 5. Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen of 
om openbare overlast tegen te gaan, kan de burgemeester de nodige besluiten nemen.  
 
In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten 
voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen, 

kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke blijvende 

partijen, die de kosten hoofdelijk moeten dragen. 
Het niet naleven van de besluiten van de burgemeester kan bovendien worden bestraft met de in 
artikel 217 voorziene administratieve sancties” 
 
Artikel 2. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening volgende 
aanpassing goed van artikel 26 onder Titel 2. Openbare netheid en gezondheid, hoofdstuk 1. 

Netheid van de openbare ruimte, Afdeling 7. Diverse bepalingen, Onderafdeling 2. Netheid bij 
verdeling en verkoop in de openbare ruimte: 
“Artikel 26. §1. Het is verboden bij het uitdelen of plaatsen van kranten, publicaties, documenten, 
tekeningen, gravures, advertenties en andere drukwerken de openbare ruimte te bevuilen. De 
verdelers van kranten, publicaties, documenten, tekeningen, gravures, advertenties en andere 
drukwerken of zijn helper dienen wat er door het publiek in de omgeving wordt achtergelaten 
onmiddellijk op te rapen. Hetzelfde geldt voor de verdelers van reclameproducten allerhande 

(sampling). De verdeler of zijn helper, de verantwoordelijke uitgever en de organisator van de 
activiteit waarvoor reclame wordt gemaakt, worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld. 
 
§2. Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, publicaties, documenten, 

tekeningen, gravures, advertenties en allerhande drukwerken:  
 op voertuigen te bevestigen, behoudens toelating van de burgemeester; 

 stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de drempel van deuren en 

vensterbanken van gebouwen of in de openbare ruimte. 

 
§3. Het verbod in §2 geldt niet voor processen-verbaal en preventiedrukwerken van de politie en 
voor parkeerretributiebonnen of belastingbonnen. “ 
 
Artikel 3. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening de toevoeging 

goed van een nieuwe afdeling 7 ‘Schadelijke middelen’ onder titel 2 openbare netheid en 
gezondheid, hoofdstuk 2 – openbare gezondheid:  
“Artikel 60/1. §1. Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen of te 
bezitten indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als 
doel het bekomen van een roeseffect. 

§2. Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen zoals voorzien in titel 
6 van deze verordening, kan de politie bij inbreuken op §1 van dit artikel de schadelijke middelen 

in beslag nemen.” 
 
Artikel 4. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening de volgende 
toevoeging goed in het laatste lid van artikel 63 in afdeling 2. Modaliteiten voor de uitoefening van 
het vergaderrecht / Onderafdeling 1. Manifestaties, bijeenkomsten en vermakelijkheden in open 
lucht en in het laatste lid van artikel 67 in afdeling 2 afdeling 2. Modaliteiten voor de uitoefening 

van het vergaderrecht / Onderafdeling 2. Openbare bijeenkomsten in gesloten plaatsen : 
“- het voornemen van de organisator om zelf of in samenwerking met anderen al dan niet gebruik 
te maken van drones, waarbij minstens de zones van het evenement waar drones gebruikt zullen 
worden, de exacte locatie van de bestuurder, de periodes van gebruik en de getroffen 
veiligheidsmaatregelen worden beschreven.” 
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Artikel 5. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening de toevoeging 

goed van een nieuwe afdeling 8 onder Titel 3. De openbare veiligheid en vlotte doorgang / 
Hoofdstuk 1. Gemeenschappelijke bepalingen ter bevordering van de openbare veiligheid en de 
vlotte doorgang:  
 

“ Afdeling 8. Gebruik van drones 
Artikel 82/1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 

 Drone: elk op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA) of op afstand bestuurd 

luchtvaartuigsysteem (RPAS) zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met 

betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch 

luchtruim.  

 Vlucht met een recreatieve drone: elke vluchtuitvoering van een drone die niet onder 

klasse 1 of 2 vluchtuitvoering valt zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 

met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch 

luchtruim. 

Artikel 82/2. Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het gebruik van op 
afstand bestuurde luchtvaartuigen is de eigenaar of bestuurder verplicht elke vlucht met een niet-
recreatieve drone boven het grondgebied van Mechelen voorafgaand en schriftelijk te melden aan 

de burgemeester via een formulier op de gemeentelijke website. Vluchten met recreatieve drones 
worden van dergelijke meldplicht vrijgesteld. 
 
Artikel 82/3.  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, de verkeersvrijheid of 
verkeersveiligheid, of gelet op de ruimtelijke omstandigheden ter plaatse een vlucht met een niet-
recreatieve drone boven het grondgebied van Willebroek te allen tijde verbieden of aan 
voorwaarden onderwerpen.”   

 
Artikel 6. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening volgende 
aanpassing goed van artikel 88 onder Titel 3. Openbare veiligheid en vlotte doorgang, hoofdstuk 2. 
Openbare veiligheid, Afdeling 4. Gebruik en verkoop van alcohol: 
“Artikel 88. Het is verboden om tussen 00.00 uur en 08.00 uur in de openbare ruimte, buiten de 
terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, alcoholhoudende dranken 

(gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te gebruiken. Het bezit van 
geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik 
beoogd in onderhavig artikel.” 
 
Artikel 7. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening de toevoeging 
goed van volgende artikelen 88/1 en 90/1 onder Titel 3. Openbare veiligheid en vlotte doorgang, 
hoofdstuk 2. Openbare veiligheid, Afdeling 4. Gebruik en verkoop van alcohol: 

“Artikel 88/1. Het is verboden (zowel boven- als ondergronds) in de openbare ruimte, buiten de 
terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, alcoholhoudende dranken 
(gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te gebruiken en hierdoor de 
openbare rust te verstoren en/of de openbare veiligheid in gedrang te brengen en/of openbare 
overlast te veroorzaken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten 
wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit artikel. 
 

Artikel 90/1. Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen zoals 
voorzien in titel 6 van deze verordening, kan de politie de alcohol gebruikt in strijd met deze 
afdeling in beslag nemen.” 

 
Artikel 8. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening de opheffing 
goed van art. 154: “Onverminderd schorsing of intrekking van de vergunning kunnen de 

overtredingen van deze afdeling worden gesanctioneerd door een administratieve geldboete van 
maximum 350 euro” 
 
Artikel 9. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening volgende 
aanpassingen goed onder titel 4, ‘openbare rust’, hoofdstuk 2, afdeling 1 ‘Inrichtingen die 
gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn’:  
“Artikel 155. De bepalingen van onderhavige afdeling zijn van toepassing op voor het publiek 

toegankelijke inrichtingen, etablissementen, café-, cabaret-, restauranthouders en uitbaters van 
danszalen en in het algemeen degenen die wijn, bier of andere dranken verkopen. 
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Artikel 157. §1. Het is verboden in openbare drankgelegenheden muziek te maken van 24 tot 10 

uur. Tijdens de weekeinden – van vrijdagavond tot maandagmorgen – geldt het verbod van 3 tot 
10 uur. De burgemeester kan hierop bij algemene of individuele maatregel uitzonderingen bepalen. 
Alle muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek in een tent, in de openlucht of in een 
andere openbare inrichting met een geluidsniveau van meer dan 85 dB moeten aangevraagd 

worden aan het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig het ‘Besluit van de 
Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne. 
 
§2. Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder titel 6 van deze verordening, 
kan de politie bij vaststelling van uitbating van inrichtingen in strijd met §1: 

 de stopzetting van de muziek bevelen of de openbare plaatsen ontruimen om de openbare 

rust en orde te herstellen; 

 de muziekinstallaties of toestellen bedoeld voor de emissie van geluid, waarmee deze 

overtredingen gepleegd worden, in beslag nemen. In dat geval worden ze, op verzoek van 

de bezitter of eigenaar, teruggegeven aan de bezitter of eigenaar op de eerstvolgende 

werkdag tijdens de kantooruren. 

 
Artikel 158. De burgemeester kan de voor het publiek toegankelijke inrichtingen laten ontruimen 
en sluiten als wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de 
omwonenden kan storen.   

 
Artikel 160/1. §1. Onverminderd de naleving van andere federale, regionale of lokale bepalingen 
van toepassing op de publiek toegankelijke inrichtingen, is de uitbater van een publiek 
toegankelijke inrichting verplicht, vooraleer de inrichting te openen, te voldoen aan alle 
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand, opgenomen in de Zonale 
Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen en 

bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
28 november 2017. Deze verplichting geldt niet voor publiek toegankelijke inrichtingen waar een 
specifieke reglementering voor de brandveiligheid van toepassing is.  
 
§2. Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder titel 6 van deze verordening, 

kan de politie bij vaststelling van uitbating van inrichtingen in strijd met de verplichtingen in §1 de 
inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten.” 

 
Artikel 10. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening de volgende 
aanpassingen goed in de afdeling 4 onder Titel 5. Diverse bepalingen: 
 
“Afdeling 4. Vergunning horeca inrichting 
Artikel 195. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:  

 vaste horeca-inrichting: elke plaats of lokaliteit waar voeding en/of drank van welke aard 

ook voor gebruik ter plaatse wordt verkocht of (gratis) verstrekt;   

 occasionele horeca-inrichting: de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegendheid die, 

naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste 

tienmaal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen worden 

gehouden. Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen worden 

geacht occasionele horeca inrichtingen te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling 

of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant;  

 Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de 

rechtspersoon, ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, die in enige 

hoedanigheid en/of voor eigen rekening en risico, een werkzaamheid uitoefent die erin 

bestaat of er mede in bestaat een horecazaak te exploiteren. Ook uitbater genoemd. Met 

exploiteren wordt ook bedoeld het openen, het heropenen, de overname en de aanpassing 

van een horecazaak.  

Artikel 196.  
§1. De opening en uitbating van een vaste horeca-inrichting is onderworpen aan een 
voorafgaandelijke en schriftelijke uitbatingsvergunning vanwege de burgemeester.  
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Onverminderd de naleving van andere federale, regionale of lokale bepalingen van toepassing op 

de publiek toegankelijke inrichtingen zijn occasionele horeca-inrichtingen van dergelijke 
vergunningsplicht vrijgesteld.  
 
§2. Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de exploitant een aanvraag in bij de 

burgemeester aan de hand van het daartoe voorziene aanvraagformulier, overeenkomstig de 
bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website.  
 
Artikel 197. De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek 
dat volgende componenten bevat (indien deze zijn vereist volgens de van toepassing zijnde 
wetgeving):  
 

a) een onderzoek naar de naleving van de hygiëne-eisen zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 
3 en 4 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste 
dranken en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van 
sterke drank en hun uitvoeringsbesluiten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeentelijke  
levensmiddelenhygiënecontroleur; 

 

b) een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de 
wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;  
 
c) een onderzoek naar de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften zoals omschreven in de 
Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen en 
bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 28 november 2017. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer;  
 
d) een onderzoek naar de naleving van de geldende stedenbouwkundige - en milieuvoorwaarden 
en het beschikken over de benodigde vergunningen, zowel op gemeentelijk als op Vlaams en 
federaal niveau.  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling omgeving; 
 
e) een onderzoek naar de levensmiddelenhygiënewetgeving. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 

de gemeentelijke levensmiddelenhygiënecontroleur waar nodig in samenwerking met lokale en 

bovenlokale instanties; 
 
f) een onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de 
horeca-inrichting en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie;  

 
g) een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige 
andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is; 
 
h) een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, 
van welke aard ook, die betrekking hebben op de inrichting en de exploitant. Indien de exploitant 
een rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant 

en/of de vertegenwoordigers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële dienst; 
 
i) een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat uit: 
 

 een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

opschorting, of eenvoudige schuldverklaring,  voor inbreuken op de zedelijkheid voor het 

exploiteren van een drankgelegenheid zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 3 april 

1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken 

en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van 

sterke drank;  

 een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de  mensenhandel, zoals 

bedoeld in  hoofdstuk III ter van Titel VIII  van boek II van het Strafwetboek;  
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 een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of 

veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor 

inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving 

en/of wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere 

overheidsdiensten;  

 een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;  

 een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het 

publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking 

hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van 

gifstoffen slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen 

die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en 

psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;  

 een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke 

verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet 

naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden 

(o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, arbeidskaart), administratieve 

verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke 

verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. 

aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid),  boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, 

vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen met 

betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de openingsuren, 

voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a. 

 
Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de voor het publiek 
toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant 
en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze personen dienen 
meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van het land van de 

woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.  
 

Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de 
exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de 
hierboven vermelde weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van 
hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.  
 
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en/of parket en beslist 

discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de 
vergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de 
openbare orde voor ogen zal houden.  
 
Artikel 197/1. 
In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek en gedurende 
de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten en inlichtingen 

overhandigd moeten worden. 

 
Artikel 197/2.  
De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als: 
 

 niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van 

toepassing op de inrichting;  

 controle door de ambtenaar van de gemeente en/of de politie wordt verhinderd; 

 de aanvraag onjuiste gegevens bevat; 

 de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt. 

 
 



25 

Artikel 197/3. 

§1. De uitbatingsvergunning is geldig vanaf de ondertekening van de uitbatingsvergunning door de 
burgemeester. 
 
§2. Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 197 dienen 

nageleefd te worden zolang de uitbating duurt.  
  
§3. De burgemeester kan beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of 
bepaalde voorwaarden te koppelen aan de uitbatingsvergunning, afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden, zoals de aard of de ligging van de horecazaak. Bijzondere voorwaarden kunnen 
onder meer zijn: de verplichte installatie van één of meerdere bewakingscamera’s, de inzet van 
bewakingsagenten, etc. 

 
Artikel 197/4.  
§1. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde 
vestigingseenheid. De vergunning kan niet worden overgedragen aan een andere exploitant of naar 
een andere vestigingseenheid. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de 

uitbater dient er een nieuwe uitbatingsvergunning te worden aangevraagd.  

 
§2. In afwijking op §1 van dit artikel is er geen nieuwe aanvraag vereist indien:  

 een exploitant reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating wijzigt onder 

de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van vennootschap of in 

omgekeerde volgorde op dezelfde locatie. 

 de exploitant reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het bestuursorgaan 

van de rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw uittreksel uit het 

strafregister ingediend worden. 

 enkel de naam van horecazaak wijzigt. In dit geval volstaat het om dit aan de bevoegde 

dienst te melden.  

Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een volledig nieuwe 
aanvraag moet worden ingediend. 
 

§3. De exploitant is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn horeca inrichting 
definitief sluit. De exploitant is tevens verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering 

uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de 
aanvraag, met inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de 
burgemeester. 
 
Artikel 197/5. 
De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:  

 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes 

maanden feitelijk is onderbroken; 

 in geval van faillissement; 

 in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één 

van zijn organen; 

 in geval van ontbinding van de rechtspersoon; 

 in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die 

blijkt uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Artikel 197/6.  
De vergunning moet steeds aanwezig zijn in de zaak en zichtbaar worden aangebracht aan de 
inrichting, zodat ze leesbaar is vanop de openbare ruimte. De vergunning dient steeds op eerste 
verzoek van de politie of de controlerend ambtenaar ter inzage worden voorgelegd. 
Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder titel 6 van deze verordening, kan 
de politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de inrichting onmiddellijk en ter 

plaatse sluiten.”  
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Artikel 11. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening de volgende 

aanpassingen goed in de afdeling 5 onder Titel 5. Diverse bepalingen:  
 
“Afdeling 5. Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie 
Artikel 198: Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:  

 Uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de 

nachtwinkel of het private bureau voor telecommunicatie wordt uitgebaat. Ook exploitant 

genoemd.  

 Vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres 

en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de Wet van 10 

november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening van 

toepassing is,  uitgeoefend worden.  

 Nachtwinkel: een vestigingseenheid die:  

a) ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder 

de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”;  

b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld; 

c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²;  

d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt.  

 privaat bureau voor telecommunicatie: voor het publiek toegankelijke ruimte of inrichting 

voor de tijdelijke beschikbaarstelling van eindapparatuur waarmee tegen betaling een 

elektronische communicatienetwerk of -dienst ter plaatse kan worden gebruikt zonder 

contractuele betrekking met de leverancier van het netwerk of de dienst;  

 vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel of 

privaat bureau voor telecommunicatie verleend door het College van Burgemeester en 

Schepenen zoals omschreven in artikel 18§1 van de Wet van 10 november 2006; 

 uitbatingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel of 

privaat bureau voor telecommunicatie verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan 

een aantal uitbatingsvoorwaarden. 

Artikel 199.  Deze afdeling is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande 
vestigingseenheden op het grondgebied van de gemeente die, rekening houdend met de 
begripsomschrijvingen van artikel 198 van deze afdeling, worden beschouwd als een nachtwinkel of 
privaat bureau voor telecommunicatie.  
 
Artikel 200. In afwijking van artikel 6,d) van de wet van 10 november 2006 betreffende de 

openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot 
private bureaus voor telecommunicatie verboden:  
 
- vóór 07 uur en na 22 uur   
de burgemeester heeft de mogelijkheid om andere openingsuren vast te stellen.  
Bij het overtreden van deze openingsuren gelden de strafbepalingen zoals voorzien in artikelen 19 
tot en met 22 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht 

en dienstverlening en latere aanpassingen. 
 
Artikel 201.  De vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie is 
onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning verleend door het College van 
Burgemeester en Schepenen.   
 Deze voorafgaande vestigingsvergunning is niet vereist:  

 
a) Bij wijziging van zaakvoerder van een bestaande nachtwinkel of privaat bureau voor 

telecommunicatie voor een uitbating op eenzelfde locatie. 

b) Bij wijziging van uitbating onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de 

vorm van vennootschap of in omgekeerde volgorde in hoofde van dezelfde uitbater op 

dezelfde locatie.  
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Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij 

het College van Burgemeester en Schepenen aan de hand van het daarvoor voorziene 
aanvraagformulier overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website. 
De vestigingsvergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde 
vestigingseenheid. De vergunning kan niet worden overgedragen naar een andere 

vestigingseenheid. 
Artikel 202. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van 
een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie weigeren op grond van: 
 

 de ruimtelijke ligging:   

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel verleend indien de 
vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:  

 binnen de gemeentekern: indien binnen een straal van 400 meter, gemeten vanaf de 

toegangsdeur, een andere nachtwinkel gevestigd is;  

 buiten de gemeentekern: indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de 

toegangsdeur, een andere nachtwinkel gevestigd is in handelscomplexen of winkelcentra in 

of naast een meergezinswoning in de zones waar handelsactiviteiten niet toegestaan zijn.  

 
Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een privaat bureau voor telecommunicatie 
verleend indien de vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:  

 binnen de gemeentekern: indien binnen een straal van 400 meter, gemeten vanaf de 

toegangsdeur, een ander privaat bureau voor telecommunicatie gevestigd is;  

 buiten de gemeentekern: indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de 

toegangsdeur, een ander privaat bureau voor telecommunicatie gevestigd is in 

handelscomplexen of winkelcentra in of naast een meergezinswoning in de zones waar 

handelsactiviteiten niet toegestaan zijn.  

Onverminderd de bovenstaande opsomming geldt voor het hele grondgebied dat het aantal 
vestigingen van nachtwinkels en/of privaat bureaus voor telecommunicatie  de sociale en 
ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag  overschrijden. Hiervoor baseert het College van 

Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de dienst Preventie en veiligheid m.b.t de 
sociale draagkracht van het gebied. 
 

 De handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust.  

Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de 
politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust 
door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.  
 
Artikel 202 bis. De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege:  

 in geval dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden 

feitelijk is onderbroken; 

 in geval van faillissement; 

 in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één 

van zijn organen; 

 in geval van ontbinding van de rechtspersoon; 

 in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die 

blijkt uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

 in geval binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning geen aanvraag 

werd gedaan voor het bekomen van een uitbatingsvergunning;  

 in geval de uitbatingsvergunning voor het pand waarvoor een vestigingsvergunning werd 

aangevraagd wordt geweigerd en/of geschorst en/of ingetrokken en/of de instelling wordt 

gesloten. 
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Artikel 203.  Voor elke uitbating van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie 

zoals bedoeld in artikel 198 van deze afdeling, moet de uitbater schriftelijk een 
uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester, aan de hand van het daartoe voorziene 
aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website.  
  

Artikel 204. Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die worden opgericht 
na de inwerkingtreding van deze afdeling, moet de uitbater in alle gevallen een 
vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot 
uitbatingsvergunning.   
 
Artikel 205. Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die bestaan op het 
ogenblik van de inwerkingtreding van deze afdeling, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode 

van 6 maanden na de inwerkingtreding van deze afdeling een uitbatingsvergunning aanvragen. De 
aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of 
geweigerd.  
 
Art 206. De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden 

verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat : 

 Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de vestigingseenheid waar de 

handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie 

zoals omschreven in de Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende 

maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke 

inrichtingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2017. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer; 

 Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door 

de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte 

verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen; 

 Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde 

gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de 

vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële dienst. 

Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een 

rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de 

exploitant en/of de vertegenwoordigers; 

 Een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende 

stedenbouwkundige- en milieuvoorwaarden en het beschikken over de benodigde 

vergunningen, zowel op gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau.  Dit onderzoek 

wordt uitgevoerd door de afdeling omgeving;  

 Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat 

uit: 

 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

opschorting, of eenvoudige schuldverklaring,  voor inbreuken op de regelgeving 

inzake het verkoop van alcohol en tabaksproducten ten aanzien van een persoon 

jonger dan 18 jaar; 

 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de  mensenhandel, 

zoals bedoeld in  hoofdstuk III ter van Titel VIII  van boek II van het Strafwetboek;   

 Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen 

en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige 

schuldverklaring,  voor inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie 

en/of tegen de drugswetgeving en/of wegens daden van weerspannigheid ten 

overstaan van politie of andere overheidsdiensten;  

 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;  
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 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch 

voor het publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden 

die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van 

het gebruik van gifstoffen slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope 

stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging 

van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid 

en rust in het gedrang komt;  

 Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op 

wettelijke verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de 

exploitatie, zoals de niet naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden 

beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, 

leurderkaart, arbeidskaart), administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank 

van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen 

die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht 

sociale zekerheid),  boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, 

vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen 

met betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de 

openingsuren, voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a. 

 
Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de voor het publiek 
toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant 
en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze personen dienen 
meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van het land van de 

woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald. 
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de 
exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de 
hierboven vermelde weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van 
hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.  
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en/of parket en beslist 
discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de 

vergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de 

openbare orde voor ogen zal houden;  
 Een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

door de gemeentelijke levensmiddelenhygiënecontroleur waar nodig in samenwerking met 

lokale en bovenlokale instanties; 

 Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de 

vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning 

die wettelijk voorgeschreven is; 

 Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een 

onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de 

vestigingseenheid en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie. 

 
Artikel 206/1. In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek 

en gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten en 
inlichtingen overhandigd moeten worden. 
 
Artikel 206/2. De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als: 

 niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van 

toepassing op de inrichting;  

 controle door de ambtenaar van de gemeente en/of de politie wordt verhinderd; 

 de aanvraag onjuiste gegevens bevat; 

 de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt. 
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Artikel 207. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  De burgemeester kan 

de duurtijd van de vergunning beperken. In voorkomend geval moet de duurtijd minstens 1 jaar 
bedragen. 
 
Artikel 208. De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege: 

 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes 

maanden feitelijk is onderbroken; 

 in geval van faillissement; 

 in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één 

van zijn organen; 

 in geval van ontbinding van de rechtspersoon; 

 in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die 

blijkt uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Artikel 209. De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op 
te nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.  
 
Artikel 210.  
§1. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de 

burgemeester. 
 
§2. Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 206 dienen 
nageleefd te worden zolang de uitbating duurt.   
 
Artikel 211. §1. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde 

vestigingseenheid van nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie en kan niet worden 
overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestigingseenheid. Bij iedere wijziging 
van locatie of wijziging met betrekking tot de uitbater dient er een nieuwe uitbatingsvergunning te 

worden aangevraagd.  
 
§2. In afwijking op §1 van dit artikel is er geen nieuwe aanvraag vereist indien: 

 een exploitant reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating wijzigt onder 

de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van vennootschap of in 

omgekeerde volgorde op dezelfde locatie; 

 de uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het bestuursorgaan van 

de rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw uittreksel uit het 

strafregister ingediend worden; 

 enkel de naam van zaak wijzigt. In dit geval volstaat het om dit aan de bevoegde dienst te 

melden.  

 

Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een volledig nieuwe 
aanvraag moet worden ingediend. 

 
Artikel 212. De exploitant is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn instelling 
definitief sluit. De exploitant is tevens verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering 
uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de 
aanvraag, met inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de 

burgemeester. 
 
Artikel 213.  
§1. De uitbatingsvergunning en de vestigingsvergunning moeten steeds aanwezig zijn in de zaak 
en zichtbaar worden aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar zijn vanop de openbare 
ruimte. De uitbatingsvergunning en vestigingsvergunning moeten steeds op eerste vordering van 
de politie of een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.  
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§2. Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder titel 6 van deze verordening, 

kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de inrichting onmiddellijk 
en ter plaatse sluiten.  
 
Artikel 214. Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de Wet van 10 november 2006 betreffende de 

openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening kan de burgemeester de sluiting bevelen van 
de nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie die worden uitgebaat in overtreding op 
onderhavige afdeling.   
 
Artikel 12. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening de volgende 
aanpassingen goed in de afdeling 6 onder Titel 5. Diverse bepalingen:  
 

“Afdeling 6. Wedkantoren 
Artikel 215/1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:  

 Exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de 

instelling wordt uitgebaat. Ook uitbater genoemd.  

 Vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres 

en die voor de consument toegankelijk is.  

 Wedkantoren: inrichtingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het afsluiten van 

weddenschappen, al dan niet via het internet.  De kansspelinrichtingen klasse I, II en III 

zoals beschreven in de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en 

de bescherming van de spelers en de uitzondering voor dagbladhandelaars, voorzien in § 5 

van art. 43/4 van deze wet, behoren niet tot de wedkantoren in de zin van dit besluit.  

 Vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een wedkantoor 

verleend door het College van  Burgemeester en Schepenen.  

 Uitbatingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het uitbaten van een wedkantoor 

verleend  door de burgemeester nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden.  

 
Artikel 215/2. Deze afdeling is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande 

vestigingsvestigingseenheden die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 
215/1 van dit reglement, beschouwd worden als een wedkantoor. 

 
Artikel 215/3. Deze afdeling is niet van toepassing op een mobiel wedkantoor, dit is een tijdelijke 
inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur 
en op de plaats van een evenement, een gebeurtenis, een sportwedstrijd of een sportcompetitie. 
Een mobiel wedkantoor mag geen andere weddenschappen afsluiten dan deze die betrekking 
hebben op dat evenement, die wedstrijd of die competitie.  

 
Artikel 215/3bis: De vestiging van een wedkantoor is onderworpen aan een voorafgaande 
vestigingsvergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen.   
 
 Deze voorafgaande vestigingsvergunning is niet vereist:  
a) bij wijziging van zaakvoerder van een bestaand wedkantoor voor een uitbating op eenzelfde 
locatie.  

b) bij wijziging van uitbating onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van 

vennootschap of in omgekeerde volgorde in hoofde van dezelfde uitbater op dezelfde locatie.  
c) voor exploitanten van wedkantoren die voor de inwerkingtreding van deze bepaling reeds 
beschikken over een geldige uitbatingsvergunning en de exploitanten van wedkantoren die voor de 
inwerkingtreding van deze bepaling een aanvraag voor een uitbatingsvergunning hebben 
ingediend. 
Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij 

het College van Burgemeester en Schepenen aan de hand van het aanvraagformulier “aanvraag 
vestigingsvergunning voor een wedkantoor”, overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de 
gemeentelijke website.. 
De vestigingsvergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde 
vestigingseenheid. De vergunning kan niet worden overgedragen naar een andere 
vestigingseenheid. 
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Artikel 215/3ter. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging 

van een wedkantoor weigeren op grond van: 
 

 de ruimtelijke ligging:   

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een wedkantoor verleend indien de 
vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:  

 indien binnen een straal van 1000 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een 

onderwijsinstelling of een plaats die vooral door jongeren wordt bezocht, gevestigd is  

 indien binnen een straal van 1000 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een 

ziekenhuis gevestigd is waar inzonderheid personen worden behandeld wegens 

spelgerelateerde problemen 

 binnen de gemeentekern: indien binnen een straal van 1000 meter, gemeten vanaf de 

toegangsdeur, een ander wedkantoor gevestigd is.  

 buiten de gemeentekern: indien binnen een straal van 1000 meter, gemeten vanaf de 

toegangsdeur, een ander wedkantoor gevestigd is.  

 
Onverminderd de bovenstaande opsomming geldt voor het hele grondgebied dat het aantal 
vestigingen van wedkantoren de sociale en ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag  
overschrijden. Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies 
van de dienst Preventie en veiligheid m.b.t de sociale draagkracht van het gebied. 
 

 De handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust  

Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de 
politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust 
door het wedkantoor en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.  
 
Artikel 215/3quater. De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege:  

 in geval dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes 

maanden feitelijk is onderbroken; 

 in geval van faillissement; 

 in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of 

één van zijn organen; 

 in geval van ontbinding van de rechtspersoon; 

 in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging 

die blijkt uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen 

 in geval binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning geen 

aanvraag werd gedaan voor het bekomen van een uitbatingsvergunning;  

 in geval de uitbatingsvergunning voor het pand waarvoor een vestigingsvergunning 

werd aangevraagd wordt geweigerd en/of geschorst en/of ingetrokken en/of de 

instelling wordt gesloten 

 
Artikel 215/4. De opening en uitbating van een wedkantoor is onderworpen aan een 
voorafgaandelijke en schriftelijke uitbatingsvergunning vanwege de burgemeester. 
 
Artikel 215/5. Voor elke uitbating van een wedkantoor zoals bedoeld in artikel 215/1 van dit 
reglement moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester 

door middel van het daarvoor voorziene aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen 
opgenomen op de gemeentelijke website. 
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Artikel 215/5bis. Voor de wedkantoren die overeenkomstig artikel 215/3bis van deze afdeling 

moeten beschikken over een voorafgaande vestigingsvergunning, moet de uitbater in alle gevallen 
een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot 
uitbatingsvergunning.   
 

Artikel 215/6: Voor de bestaande wedkantoren, die voor de inwerkingtreding van dit reglement 
reeds beschikten over een vergunning van de kansspelcommissie, moet de uitbater uiterlijk binnen 
een periode van 6 maanden na de inwerkingtreding van dit reglement een uitbatingsvergunning 
aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning 
wordt verleend of geweigerd.  
Alle andere wedkantoren worden bij de inwerkingtreding van dit reglement als nieuw te openen 
beschouwd. Alle nieuwe wedkantoren zijn verplicht om in het bezit te zijn van een 

vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning bij aanvang van de uitbating.  
 
Artikel 215/7: De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend door de burgemeester na een 
administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:  

 Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de vestigingseenheid waar de 

handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake 

brandpreventie zoals omschreven in de Politieverordening Hulpverleningszone 

Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in 

publiek toegankelijke inrichtingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 

november 2017. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer; 

 Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven 

door de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de 

verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke 

gevallen; 

 Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde 

gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op 

de vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële 

dienst. Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant 

een rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de 

exploitant en/of de vertegenwoordigers; 

 Een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende 

stedenbouwkundige - en milieuvoorwaarden en het beschikken over de benodigde 

vergunningen, zowel op gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau.  Dit onderzoek 

wordt uitgevoerd door de afdeling omgeving;  

 Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat 

uit: 

 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de zedelijkheid 

voor het exploiteren van een drankgelegenheid zoals bepaald in de 

samengeordende wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken en door de 

wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank en hun 

uitvoeringsbesluiten  

 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de  mensenhandel, 

zoals bedoeld in  hoofdstuk III ter van Titel VIII  van boek II van het Strafwetboek; 

 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de wet van 7 mei 

1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de 

bescherming van de spelers ten aanzien van een persoon jonger dan 18 jaar; 
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 Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen 

en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige 

schuldverklaring,  voor inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie 

en/of tegen de drugswetgeving en/of wegens daden van weerspannigheid ten 

overstaan van politie of andere overheidsdiensten;  

 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;  

 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch 

voor het publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden 

die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van 

het gebruik van gifstoffen slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope 

stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging 

van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid 

en rust in het gedrang komt;  

 Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op 

wettelijke verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de 

exploitatie, zoals de niet naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden 

beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, 

leurderkaart, arbeidskaart), administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank 

van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen 

die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht 

sociale zekerheid),  boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, 

vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen 

met betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de 

openingsuren, voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a. 

 
Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de voor het publiek 

toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant 

en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze personen dienen 
meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van het land van de 
woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.  
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de 
exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de 

hierboven vermelde weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van 
hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.  
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en/of parket en beslist 
discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de 
vergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de 
openbare orde voor ogen zal houden; 

 Een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd door de gemeentelijke levensmiddelenhygiënecontroleur waar nodig in 

samenwerking met lokale en bovenlokale instanties; 

 Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de 

vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere 

vergunning die wettelijk voorgeschreven is; 

 Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een 

onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door 

de vestigingseenheid en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te 

voorkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie;  

Artikel 215/8. In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek 
en gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten en 
inlichtingen overhandigd moeten worden.  
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Artikel 215/8bis. De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als: 

 niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van 

toepassing op de inrichting;  

 controle door de ambtenaar van de gemeente en/of de politie wordt verhinderd; 

 de aanvraag onjuiste gegevens bevat; 

 de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt. 

 

Artikel 215/9: De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester 
kan beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of bijzondere voorwaarden op 
te nemen in de vergunning afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de 
inrichting.  
 
Artikel 215/10:  

§1. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de 

burgemeester. 
 
§2. Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 215/7 dienen 
nageleefd te worden zolang de uitbating duurt.   
 
Artikel 215/11: §1. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een 

welbepaalde vestigingseenheid en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar 
een andere vestigingseenheid. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de 
uitbater dient er een nieuwe uitbatingsvergunning te worden aangevraagd.  
 
§2. In afwijking op §1 van dit artikel is er geen nieuwe aanvraag vereist indien: 

 een exploitant reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating wijzigt onder 

de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van vennootschap of in 

omgekeerde volgorde op dezelfde locatie.  

 indien de uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het 

bestuursorgaan van de rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw 

uittreksel uit het strafregister ingediend worden. 

 enkel de naam van zaak wijzigt. In dit geval volstaat het om dit aan de bevoegde dienst te 

melden.  

Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een volledig nieuwe 
aanvraag moet worden ingediend. 

 
Artikel 215/12: De uitbater is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn instelling 
definitief sluit. De uitbater is tevens verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering 
uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de 
aanvraag, met inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de 
burgemeester.  
 

Artikel 215/13:  De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:  
 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes 

maanden feitelijk is onderbroken;  

 in geval van faillissement;  

 in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één 

van zijn organen;  

 in geval van ontbinding van de rechtspersoon;  

 in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de 

Kruispuntbank van Ondernemingen  
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Artikel 215/14:  

§1. De uitbatingsvergunning en de vestigingsvergunning moeten steeds aanwezig zijn in de zaak 
en zichtbaar worden aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar is vanop de openbare ruimte.  
De uitbatingsvergunning en vestigingsvergunning moet steeds op eerste vordering van de politie of 
een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.  

§2. Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder titel 6 van deze verordening, 
kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de inrichting onmiddellijk 
en ter plaatse sluiten.”  
 
Artikel 13. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening de toevoeging 
goed van volgende afdeling 9 onder Titel 5. Diverse bepalingen: 
 

“Afdeling 9: “Clubhuizen motorclubs 
Artikel 215/47. Voor de toepassing voor deze afdeling wordt verstaan onder: 

 Exploitant: de natuurlijke persoon, feitelijke vereniging of de rechtspersoon, al dan niet 
eigenaar, die een clubhuis in feite of in rechte faciliteert of uitbaat.  

 Motorclub: een hiërarchisch gestructureerde groep van twee of meer personen met een 

gemeenschappelijke belangstelling, gekenmerkt door een gemeenschappelijke ideologie of 

groepscultuur, die naar de buitenwereld wordt veruitwendigd door het gebruik van 
gemeenschappelijke kenmerken, zoals symbolen, clubemblemen, colors, tatoeages, 
materialen, voertuigen, kledij en foto’s, ongeacht het effectieve bezit of gebruik van een 
motor.  

 Clubhuis: een ruimte of locatie waar een bijeenkomst van een motorclub plaatsvindt. 
 Organisator: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de 

rechtspersoon, die een bijeenkomst van een motorclub in feite of in rechte organiseert. 

 Deelnemer: de natuurlijke persoon die aanwezig is op een bijeenkomst van een motorclub. 
 
Artikel 215/48. Deze afdeling is van toepassing op alle bestaande en nieuw te openen clubhuizen 
die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 215/47 van deze afdeling, 
beschouwd worden als een clubhuis voor motorclubs. Onverminderd de naleving van andere 
federale, regionale of lokale bepalingen is deze afdeling niet van toepassing op:  

 Erkende  jeugdverenigingen: verenigingen erkend volgens  het Decreet van 20 januari 

2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, of volgens een besluit van 

de gemeentelijke overheid. 

 Erkende beroepsverenigingen: verenigingen erkend volgens de wet van 31 maart 1898 op 

de beroepsverengingen of volgens een besluit van de gemeentelijke overheid. 

Artikel 215/49. De opening en uitbating van een clubhuis voor motorclubs is onderworpen aan een 
voorafgaandelijke en schriftelijke uitbatingsvergunning afgeleverd door de burgemeester. Het is 
verboden deel te nemen aan bijeenkomsten van clubhuizen van motorclubs die niet voldoen aan de 
bepalingen van deze afdeling of deze te faciliteren. 
 
Artikel 215/50. Voor elke uitbating van een clubhuis van een motorclub zoals bedoeld in artikel 

215/47 van dit reglement moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de 
burgemeester door middel van het daarvoor voorziene aanvraagformulier, overeenkomstig de 
bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website.  
 
Artikel 215/51: Voor de bestaande clubhuizen van motorclubs moet de uitbater uiterlijk binnen een 
periode van 6 maanden na de inwerkingtreding van deze afdeling een uitbatingsvergunning 

aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning 

wordt verleend of geweigerd. Alle andere clubhuizen worden bij de inwerkingtreding van dit 
reglement als nieuw te openen beschouwd en zijn verplicht om in het bezit te zijn van  een 
uitbatingsvergunning bij aanvang van de uitbating. 
 
Artikel 215/52. De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend door de burgemeester na een 
administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:  

 Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of het clubhuis voldoet aan de 

minimumnormen inzake brandpreventie zoals omschreven in de Politieverordening 

Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen en 

bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 28 november 2017. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 

brandweer;  
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 Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven 

door de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de 

verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke 

gevallen; 

 Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde 

gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op 

de vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële 

dienst. Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant 

een rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de 

exploitant en/of de vertegenwoordigers; 

 Een  omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende 

stedenbouwkundige en milieu -voorwaarden en het beschikken over de benodigde 

vergunningen, zowel op gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau.  Dit onderzoek 

wordt uitgevoerd door de afdeling omgeving; 

 Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat 

uit: 

 Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen 

en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige 

schuldverklaring, voor inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie 

en/of tegen de drugswetgeving en/of wegens daden van weerspannigheid ten 

overstaan van politie of andere overheidsdiensten en/of tegen de wapenwetgeving 

en/of tegen de wet private militie en/of de vreemdelingenwet 

 Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen 

en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige 

schuldverklaring, voor feiten van opzettelijk doden, opzettelijk toebrengen van 

lichamelijk letsel, foltering, onmenselijke behandeling en onterende behandeling, 

zoals bedoeld in hoofdstuk 1, titel VIII van boek II van het strafwetboek;  

 Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen 

en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige 

schuldverklaring, voor feiten van criminele organisatie zoals bedoeld in hoofdstuk I, 

titel VI van boek II van het strafwetboek; 

 Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen 

en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige 

schuldverklaring,  voor feiten van  bedreiging, zoals bedoeld in hoofdstuk II, titel VI 

van boek II van het strafwetboek; 

 Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen 

en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige 

schuldverklaring, voor feiten van  diefstal en afpersing, zoals bedoeld in hoofdstuk 

I, titel IX van boek II van het strafwetboek; 

 Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen 

en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige 

schuldverklaring,  voor feiten van heling en witwassen, zoals bedoeld in afdeling IV 

van hoofdstuk II, titel IX van boek II van het strafwetboek; 

 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;  

 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch 

voor het publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden 

die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van 

het gebruik van gifstoffen slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope 

stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging 

van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid 

en rust in het gedrang komt; 
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 Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op 

wettelijke verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de 

exploitatie, zoals de niet naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden 

beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, 

leurderkaart, arbeidskaart), administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank 

van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen 

die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht 

sociale zekerheid),  boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, 

vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen 

met betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de 

openingsuren, voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a. 

 
Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de voor het publiek 
toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organisator,  op de organen en/of vertegenwoordigers 
van de exploitant of van de organisator en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de 
exploitatie of organisatie. Deze personen dienen meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het 

strafregister voor te leggen van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig 
document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.  

 
Voor andere deelnemers aan de bijeenkomst van een motorclub of andere personen die in welke 
hoedanigheid ook deelnemen aan de exploitatie van een clubhuis dient de exploitant of de 
organisator te verklaren dat niemand van hen valt onder de hierboven vermelde 
weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van hun 
identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.  
 

De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en/of parket en beslist 
discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de 
vergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de 
openbare orde voor ogen zal houden;  
 

 Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een 

onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de 

vestigingseenheid en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie. 

 
Artikel 215/53. In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief 
onderzoek en gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten 
en inlichtingen overhandigd moeten worden.  
 
Artikel 215/54. De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als: 

 niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van 

toepassing op de inrichting;  

 controle door de ambtenaar van de gemeente en/of de politie wordt verhinderd; 

 de aanvraag onjuiste gegevens bevat; 

 de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt. 

 
Artikel 215/55. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester 
kan beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of bijzondere voorwaarden op 
te nemen in de vergunning afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de 

inrichting.  
 
Artikel 215/56. 
§1. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de 
burgemeester. 
 
§2. Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 215/52 dienen 

nageleefd te worden zolang de uitbating duurt. 
   



39 

Artikel 215/57. §1. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een exploitant of organisator 

voor een welbepaalde vestigingseenheid en kan niet worden overgedragen aan een andere 
exploitant of organisator of naar een andere vestigingseenheid. Bij iedere wijziging van locatie of 
wijziging met betrekking tot de exploitant of organisator dient er een nieuwe uitbatingsvergunning 
te worden aangevraagd.  

 
§2. In afwijking op §1 van dit artikel is geen nieuwe aanvraag vereist indien: 

 een uitbater of organisator reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating 

wijzigt onder de vorm van een natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van een 

vennootschap of in omgekeerde volgorde op dezelfde locatie.  

 de uitbater of organisator reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het 

bestuursorgaan van de rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw 

uittreksel uit het strafregister ingediend worden.  

Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een volledig nieuwe 

aanvraag moet worden ingediend. 

 
Artikel 215/58. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering 
uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de 
aanvraag onmiddellijk schriftelijk te melden aan de burgemeester.  
 
Artikel 215/59.  De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:  

 op het moment dat de exploitatie van het clubhuis voor een periode van langer dan zes 

maanden feitelijk is onderbroken;  

 in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, de organisator, een 

rechtspersoon of één van zijn organen;  

 in geval van ontbinding van de rechtspersoon.  

Artikel 215/60. 

§1. Het clubhuis moet tijdens een bijeenkomst onmiddellijk zowel van binnen als van buiten zonder 
tussenkomst van een derde toegankelijk zijn met oog op de toegang van controle- en 
hulpverleningsdiensten. Iedere aanwezige in het clubhuis dient ten allen tijde toegang te verlenen 
aan controle- en hulpverleningsdiensten. 
 
§2. Het is verboden om ramen van een clubhuis tijdens de bijeenkomsten van de motorclub op 

enige wijze ondoorzichtig te maken.  
 
§3. Voor elke bijeenkomst van een motorclub dient de organisator, bij gebreke hieraan de 
exploitant, een deelnemerslijst op te maken met vermelding van naam, voornaam, roepnaam of 
alias, geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats en kentekenplaat van het voertuig. Op 
eerste verzoek van de lokale politie of de gemeente dient de organisator, bij gebreke hieraan de 
exploitant, de volledige en actuele deelnemerslijsten van de bijeenkomsten van de motorclub 

gedurende de laatste zes maanden te overhandigen. 
 
Artikel 215/61.  

§1. De uitbatingsvergunning moet steeds aanwezig zijn in de inrichting. De uitbatingsvergunning 
moet steeds op eerste vordering van de politie of een bevoegde controlerende ambtenaar ter 
inzage worden voorgelegd.  
 

§2. Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder titel 6 van deze verordening, 
kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de inrichting onmiddellijk 
en ter plaatse sluiten. ”  
 
Artikel 14. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening de toevoeging 
goed van volgende afdeling 10 onder Titel 5. Diverse bepalingen: 
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“Afdeling 10: Vergunning Handcarwashes: 

Artikel 215/62. Voor de toepassing voor deze afdeling wordt verstaan onder: 
 Handcarwash: een vestigingseenheid zonder vaste inrichting met industriële 

wastechnieken, waar motorvoertuigen van derden manueel worden gewassen/gepoetst 

en/of worden behandeld met beschermingsmiddelen zoals waxen e.d. 

 Gevestigde handcarwash: de handcarwash die beschikt over een milieuvergunning (klasse 

2), een aktename van een melding (klasse 3) in het kader van de Vlaremreglementering of 

een omgevingsvergunning in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet én beschikt 

over een actieve inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor een vestiging 

voor het wassen en poetsen van motorvoertuigen. 

 Occasionele handcarwash: een tijdelijke handcarwash activiteit, die niet verbonden is aan 

een vaste locatie en uitgevoerd wordt in naam en voor rekening van een vzw en/of 

feitelijke vereniging en/of een natuurlijke persoon die geen handelaar is. Onder tijdelijk 

wordt verstaan maximum 4 dagen per jaar.  

 Exploitant: de natuurlijke persoon, feitelijke vereniging of de rechtspersoon, ongeacht hun 

eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt 

uitgebaat. Ook uitbater genoemd.  

 Uitbatingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het uitbaten van een handcarwash 

verleend  door de burgemeester nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden.  

 
Artikel 215/63. Deze afdeling is van toepassing op alle bestaande en nieuw te openen inrichtingen 
die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 215/61 van deze afdeling, 
beschouwd worden als een handcarwash.  
 
Artikel 215/64. De opening en uitbating van handcarwash is onderworpen aan een 

voorafgaandelijke en schriftelijke uitbatingsvergunning afgeleverd door de burgemeester. 
Occasionele handcarwashes, taxibedrijven, bedrijven voor handel (verkoop/verhuur) in of 
onderhoud/reparatie van motorvoertuigen of onderdelen ervan, die voertuigen in eigen beheer 

wassen of poetsen, zijn van dergelijke vergunningsplicht vrijgesteld. 
 
Artikel 215/65. Voor elke uitbating van een handcarwash zoals bedoeld in artikel 215/61 van dit 
reglement moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester 

door middel van het daarvoor voorziene aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen 
opgenomen op de gemeentelijke website.  
 
Artikel 215/66. Voor de gevestigde handcarwashes die reeds worden uitgebaat op het ogenblik van 
de inwerkingtreding van deze afdeling moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 6 maanden 
na de inwerkingtreding van deze afdeling een uitbatingsvergunning aanvragen. Het bewijs van 

aanvraag geldt als voorlopige uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of 
geweigerd, voor zover het aanvraagdossier ook ontvankelijk is. Alle andere handcarwashes worden 
bij de inwerkingtreding van dit reglement als nieuw te openen beschouwd, waarbij de uitbater 
verplicht is in het bezit te zijn van  een uitbatingsvergunning bij aanvang van de uitbating. 
 
Artikel 215/67. De uitbatingsvergunning wordt enkel verleend door de burgemeester op 
voorwaarde dat:  

 
§1. Er op de vestigingsplaats, binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, 
geen andere carwash gevestigd is. Deze voorwaarde geldt niet voor de gevestigde handcarwashes 
wiens voorlopige uitbatingsvergunning is omgezet in een definitieve uitbatingsvergunning.  
 
§2. De uitbater op de vestigingsplaats beschikt over een bedrijfsruimte die per wasruimte voor één 
personenwagen voorzien is van: 

 Interne gemarkeerde parkeerplaatsen (min. 2 X 5 meter per parkeervak) voor 

minimum drie personenwagens; 

 Interne circulatieruimte voor parkeermanoeuvres (minimum 3 meter breed) 

zodanig dat het in- en uitrijden van een intern parkeervlak niet op de openbare 

weg gebeurt. 
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De aanvrager van de uitbatingsvergunning dient het bewijs te leveren dat hij kan beschikken over 

deze bedrijfsruimte.  
 
Deze voorwaarde geldt niet voor de gevestigde handcarwashes wiens voorlopige 
uitbatingsvergunning is omgezet in een definitieve uitbatingsvergunning. 

 
§3. Een gunstig voorafgaand administratief onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: 

 Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de handcarwash voldoet aan de 

minimumnormen inzake brandpreventie zoals omschreven in de Politieverordening 

Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen en 

bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 28 november 2017. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 

brandweer.  

 Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven 

door de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de 

verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke 

gevallen; 

 Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde 

gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op 

de vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële 

dienst. Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant 

een rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de 

exploitant en/of de vertegenwoordigers; 

 Een omgevingsonderzoek: de dienst Omgeving gaat na of de inrichting beschikt over 

de benodigde vergunningen voor zowel het milieu- als stedenbouwkundig aspect zowel 

op gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau; 

  Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en 

bestaat uit: 

 Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen 

en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige 

schuldverklaring,  voor inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie 

en/of tegen de drugswetgeving en/of wegens daden van weerspannigheid ten 

overstaan van politie of andere overheidsdiensten;   

 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

opschorting, of eenvoudige schuldverklaring,  voor inbreuken op de  

mensenhandel, zoals bedoeld in  hoofdstuk III ter van Titel VIII  van boek II van 

het Strafwetboek; 

 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;  

 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch 

voor het publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden 

die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van 

het gebruik van gifstoffen slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope 

stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging 

van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid 

en rust in het gedrang komt;  

 Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op 

wettelijke verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de 

exploitatie, zoals de niet naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden 

beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, 

leurderkaart, arbeidskaart), administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank 

van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen 

die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht 

sociale zekerheid),  boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, 
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vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen 

met betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de 

openingsuren, voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a.  

Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de voor het publiek 
toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant 
en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze personen dienen 
meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van het land van de 
woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.  
 
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de 

exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de 
hierboven vermelde weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van 
hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.  
 
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en/of parket en beslist 
discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de 

vergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de 
openbare orde voor ogen zal houden; 

 Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de 

vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere 

vergunning die wettelijk voorgeschreven is; 

 Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een 

onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door 

de vestigingseenheid en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te 

voorkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie. 

Artikel 215/68. In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief 
onderzoek en gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten 
en inlichtingen overhandigd moeten worden.  
 
Artikel 215/69. De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als: 

 niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van 

toepassing op de inrichting;  

 controle door de ambtenaar van de gemeente en/of de politie wordt verhinderd; 

 de aanvraag onjuiste gegevens bevat; 

 de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt. 

 
Artikel 215/70. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester 
kan beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of bijzondere voorwaarden op 
te nemen in de vergunning afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de 

inrichting.  
 
Artikel 215/71. 
§1. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de 
burgemeester. 

 
§2. Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 215/66 en de 

milieu-, stenbouw- of omgevingsvergunning dienen nageleefd te worden zolang de uitbating duurt.  
  
Artikel 215/72. §1. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een 
welbepaalde vestigingseenheid en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar 
een andere vestigingseenheid. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de 
uitbater dient er een nieuwe uitbatingsvergunning te worden aangevraagd. Voor de bestaande 

milieu- of omgevingsvergunning dient een overname aangevraagd te worden via het Vlaams 
omgevingsloket. 
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§2. In afwijking op §1 van dit artikel is geen nieuwe aanvraag vereist indien: 

 Een uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating wijzigt onder 

de vorm van een natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van een vennootschap of 

in omgekeerde volgorde op dezelfde locatie.  

 De uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het bestuursorgaan van 

de rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw uittreksel uit het 

strafregister ingediend worden.  

 Enkel de naam van de handcarwash wijzigt. In dit geval volstaat het om dit aan de 

bevoegde dienst te melden.  

Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een volledig nieuwe 
aanvraag moet worden ingediend. 
 
Artikel 215/73. De uitbater is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn instelling 

definitief sluit. De uitbater is tevens verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering 

uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de 
aanvraag, met inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de 
burgemeester.  
 
Artikel 215/74.  De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:  
 

 op het moment dat de exploitatie van de handcarwash voor een periode van langer dan zes 

maanden feitelijk is onderbroken;  

 in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één 

van zijn organen;  

 in geval van ontbinding van de rechtspersoon 

 in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de 

Kruispuntbank van Ondernemingen; 

 indien binnen de maand na het toekennen van de uitbatingsvergunning geen melding of 

aanvraag werd gedaan voor het bekomen van een vergunning in het kader van de 

omgevingsreglementering; 

 wanneer de omgevingsvergunning wordt geweigerd, vervalt of wordt opgeheven. 

 
Artikel 215/75. §1. De uitbatingsvergunning moet steeds aanwezig zijn in de inrichting en zichtbaar 
worden aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar is vanop de openbare ruimte. De 
uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van de politie of een bevoegde 
controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.  
 

§2. Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder titel 6 van deze verordening, 
kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de inrichting onmiddellijk 
en ter plaatse sluiten.” 

 
Artikel 15. De gemeenteraad keurt in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening de toevoeging 
goed van volgende §3 en §4 in art. 217 onder titel 6 “procedure en slotbepalingen”: 
“ §3. De sancties opgelegd door het college worden met een aangetekende brief of tegen 

ontvangstbewijs ter kennis gebracht aan de overtreder 
 
§4. Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college wordt bestraft met één van de 
hierboven voorziene administratieve sancties”.  
 
Artikel 16. Deze wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening 
gaan in vanaf 1 september 2019. 
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Artikel 17. De gemeenteraad geeft opdracht om een afschrift van deze beslissing en een 

gecoördineerde versie van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening te bezorgen aan de griffie 
van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank.  
 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

10. Bijkomende punten 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van mevrouw Véronique De Wever, 
onafhankelijk raadslid, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 

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

 

Betaalmethode Kanaalfeesten 

 
Tijdens de Kanaalfeesten kennen we het systeem van betalen met jetons. Op het einde van de 
avond konden bezoekers hun lege bekers inleveren en kregen ze 2 € in ruil. Dit is een gekende 

manier van werken om het zwerfvuil binnen de perken te houden. 
 
Mijn vraag: 
Wat is de achterliggende gedachte bij dit systeem? De milieubewuste link? De burger een korting 
op hun consumptie gunnen? 
 

Vermits raadslid De Wever afwezig is, wordt het punt naar de volgende zitting verdaagd. 

 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk 

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

 

Volkstuintjes in Willebroek 
 

Vele decennia geleden voelde de burgerij de hete adem van de revolutie in haar nek want de 
arbeidersklasse was zeer misnoegd over haar levensomstandigheden. Zowel industriëlen als Kerk 
hanteerden de volkstuintjes als middel om de arbeiders aan zich te binden en hen uit de buurt van 
het socialisme te houden. Gelukkig behoren deze tijden tot het verleden en gaat het bij 
volkstuintjes nu echt om het kweken van eigen groeten en fruit. Het gegeven van het volkstuintje 
komt hoe langer hoe meer in steden en gemeenten terug in beeld en verschaft onze Vlaamse 
gemeenschap een sociaal bindmiddel. Bovendien maakte de Vlaamse regering middelen vrij voor 

de aanleg van nieuwe en een modernere versie van de bestaande volkstuinen omdat het concept 
terug in opmars is.  
 
Mijn vraag: 

 
Is het bestuur de gedachte genegen om het concept van volkstuintjes op diverse plaatsen in onze 
gemeente uit te bouwen?  

 
Schepen Murat Oner antwoordt: 
 

Het concept van volkstuintjes kennen we in Willebroek onder verschillende vormen zoals 

‘de samentuin’ en ‘de leentuin’. Deze concepten worden onder andere ondersteund via 
het subsidieproject ‘buurtboosters’. Het is dus de vrije keuze van bewoners en buurten 
om hierop in te tekenen. Een initiatief heeft maar kans op slagen als er buurtbewoners 
zijn die zich hiervoor actief willen inzetten. We kunnen immers vaststellen dat een 
samentuin heel wat vrijwillige ondersteuning nodig heeft. Ook om vrijwilligers te 
werven, motiveren, opleiden, voorzien van materiaal, …  
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Als gemeente beschikken wij momenteel over 1 samentuin aan de Mozaiek. Deze tuin 

wordt wekelijks onderhouden door enkele vrijwilligers. Dit zorgt voor aangename sociale 
contacten, de mogelijkheid om bezig te zijn in de natuur, doorstroming naar andere 
activiteiten binnen de Mozaiek,… De vrijwilligers krijgen ook 1 tot 2 keer per jaar een 
opleiding rond tuinieren zodat zij hun kennis kunnen verbreden en op een ecologisch 

verantwoorde manier aan de slag kunnen gaan. Tijdens verschillende Willebroekse 
evenementen wordt er promo gemaakt om extra vrijwilligers warm te maken voor de 
tuin. 
 
Daarnaast is er ook een samentuin aan de school ‘Tovertuin’. De school kreeg via het 
project ‘Buurtboosters’ een subsidie om dit te realiseren. Zij hebben ook een extra 
subsidie ontvangen van de VLM (Vlaamse Land Maatschappij). De bedoeling van deze 

tuin is dat de leerlingen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners er aan de slag gaan. Zo 
kan ook de oogst uit de tuin gebruikt worden tijdens de lessen. Wij hopen dat dit 
initiatief navolging mag krijgen en dat ook andere buurten zich kandidaat willen stellen.   
 
Naast de samentuinen is er in Willebroek ook het project ‘de leentuinvrienden’ van ATD 

dat ondersteunt wordt door de gemeente (bib). Hierbij kunnen mensen die zelf hun tuin 

niet meer kunnen onderhouden zich melden bij de bib, die op zoek gaan naar een 
vrijwilliger die graag wil tuinieren. De geoogste groenten en fruit worden meegebracht 
naar de vergaderingen van ATD in Willebroek en verdeeld onder de leden waarvan ze ook 
samen soep of confituur maken van de oogst.  
 
Raadslid K. Eeraerts: “Het concept van volkstuintjes is u misschien niet volledig bekend, 
maar de voorbeelden die u aanhaalt zijn enkel maar een variant van volkstuintjes. In 

Mozaiëk is er een kleine tuin waar men  vooral van asielzoekers, nieuwe Belgen en 
enkele buurtbewoners 1 geheel tracht te maken. Het concept van volkstuintjes gaat veel 
verder. Ik denk dat u zich verder zal moeten informeren.” 
 
Schepen M. Bradt: “Onze lopende projecten hebben veel meer in zich dan enkel tuinieren 
en oogsten. Net het sociale concept is een meerwaarde. En ja, we kennen het concept 
van volkstuintjes. Nu, buurtboosters kan voor elke buurt gebruikt worden. Als er nood is, 

kan de buurt daar op inspelen. Verder zullen we het ook meenemen in de besprekingen 

voor het meerjarenplan.” 
 
Raadslid K. Eeraerts:” Ik raad u aan om niet te wachten tot men bij u komt maar zelf de 
handen uit de mouwen te steken. Bovendien is buurtboosters te beperkt. Een volkstuin is 
een stuk grond dat ter beschikking gesteld wordt en waar iedereen uit Willebroek 

gebruik van kan maken, vanuit elke deelgemeente.” 
 
Raadslid Serrien: “Ik wil nog even meegeven dat volkstuintjes al jaren een 
programmapunt is van Groen. En ter vervollediging: ook bij volkstuinen is de sociale 
component niet te onderschatten. De gemeente zou hier perfect de regie kunnen 
opnemen.” 
 

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk 
raadslid, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 

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

Hier spreekt men Nederlands 
 
In het kader van een vacature "deskundige Jeugd" vond schepen Murat Oner het aangewezen om 

met het logo van onze Vlaamse gemeente Willebroek via sociale media in het Turks te 
communiceren en te werven. Tot nader order spreekt men in Willebroek de Nederlandse taal en 
dient een schepen die, namens onze gemeente, wil communiceren dit in onze taal te doen.  
 
Mijn vraag: 
 
Wat is het standpunt van het college in dit verhaal en welke acties zijn er al dan niet ondernomen 

om niet in herhaling te vervallen?  
 

 

https://atd-vierdewereld.be/vriendschap-is-samen-confituur-maken/
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Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

 

De communicatie van een mandataris in functie is steeds in het Nederlands. 

Volgens de schepen is de link gedeeld op zijn persoonlijke facebook met een 

toegevoegde uitleg in het Nederlands … en kort werd de doorverwijzing in het Turks 

vermeld  “Vacature: Deskundige jeugd in de gemeente Willebroek. Contact opnemen 

met:”.  

 

De schepen verzekert mij dat hij de Nederlandse taal gebruikt. Doch dat ieders 

persoonlijke sociale media ook wel een private aangelegenheid is.  

 

Raadslid K. Eeraerts: “Het is ontroerend hoe u uw troetelkind verdedigt. Maar het is 

eigenlijk ook straf dat een burgemeester een schepen die 24u op 24u schepen is een 

vrijgeleide geeft om in het Turks te communiceren. Als van een Vlaams nationalistische 

partij geen reactie komt wanneer een schepen in het Turks communiceert, dat begrijp ik 

niet." 

 

Burgemeester: “Zoals ik net zei, wordt de communicatie van elke mandataris steeds in 

het Nederlands gevoerd.” 

 

 

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

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

Wegenis- en rioleringswerken Molenstraat 

 
De werken aan de Mechelsesteenweg zijn ondertussen al enkele weken aan de gang. 
Hierdoor kiezen vele bestuurders ervoor om via de Emmanuel Rollierstraat, de Molenstraat en de 
Molenweg te rijden. 
Volgende week start ook het nieuwe schooljaar voor de leerlingen van Himo & Sint-Jorisschool wat 
de nodige verkeershinder met zich zal meebrengen tot het einde van de werken. 
 

Welke maatregelen neemt het gemeentebestuur om deze fase te overbruggen? 
 

Schepen Luc Spiessens antwoordt: 

 
De werken ter hoogte van de Mechelsesteenweg verlopen nog steeds volgens schema. 
Deze zouden, mits het weer niet omslaat, rond medio september beëindigd kunnen 
worden. De overlap met het begin van het nieuwe schooljaar blijft dus beperkt. 
 
Om echter de veiligheid in de wijk rond Himo te garanderen, werd een sluitende 

signalisatie voorzien die enkel nog plaatselijk verkeer toelaat in deze wijk. De politie 
heeft hier reeds meerdere controles uitgevoerd, in eerste instantie als waarschuwing, 
nadien ook via het effectief vaststellen van overtredingen. 
 
Er zal gevraagd worden ook aan het begin van het schooljaar extra toe te zien op het 
verkeer dat toch nog, ongewenst, deze wijk gebruikt om Willebroek/Blaasveld te 
kruisen. 

 
De aannemer zelf zal zijn werfverkeer zoveel als mogelijk organiseren via de 

Fabrieksstraat en Victor Dumonlaan zodat ook zij deze wijk zo min mogelijk belasten. 

 

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

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

Gratis melk 

 
We zien meer en meer dat ouders het financieel moeilijk hebben en dat ze niet elke dag voor 

voldoende melk voor hun kinderen kunnen voorzien.  
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Ik stel voor om tenminste een financiering te voorzien aan alle kleuter -en lagere scholen in 

Willebroek zodat de scholen 1x per dag gratis melk kunnen uitdelen. Later kunnen we de 
middelbare school ook financieren.  
 
Is de meerderheid bereid om een rolmodel te spelen voor heel Vlaanderen?  
 

Schepen Bavo Anciaux: 

 

Er wordt vastgesteld dat er in Willebroek meer en meer gezinnen zijn die het financieel 
moeilijk hebben. Onderwijskosten nemen voor gezinnen een serieuze hap uit het budget 
en het OCMW en de gemeente doen al jaren inspanningen om deze gezinnen te 
ondersteunen.  

 
In het Lokaal Overleg Platform voor onderwijs zitten wij als gemeente aan de tafel met 
de verschillende partners en worden afspraken gemaakt om alle kinderen maximaal 
gelijke kansen te bieden tijdens hun schoolcarrière. Zo werd binnen de werkgroep 
Kleuterparticipatie van het LOP eveneens al de bezorgdheid van de lege brooddozen 

besproken. Daar wordt bekeken of het mogelijk is om soep te voorzien. Op die manier 

krijgen de kinderen een portie groenten mee en hebben ze een voedzame maaltijd.  
 
Zoals u allen wel zult weten zijn wij als bestuur, op dit moment, samen met onze 
administratie volop bezig met de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025.  
In het bestuursakkoord hebben jullie kunnen lezen dat wij inderdaad een aantal 
initiatieven willen nemen om samen te gaan voor een gezonde gemeente en een 
samenleving waarin iedereen meetelt. Wij hebben de voorbije maanden dan ook reeds 

aangegeven dat wij willen inzetten op een sterk flankerend onderwijsbeleid, acties 
willen ondernemen zoals een sociale kruidenier voor wie het financieel moeilijk heeft, en 
dergelijke. De concrete acties zullen weldra hun neerslag krijgen in het Meerjarenplan 
2020-2025.   
 
Zijn wij bereid om een rolmodel te zijn? Ja.  Of dit via het voorzien van gratis melk via de 
scholen zal zijn, zullen we nog afwachten. 

 

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

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

Veiliger Willebroek 
 

Na verschillende incidenten (granaat, brandstichting, diefstal, ...) zien we duidelijk zowel op sociale 
media als in de krant dat de Willebroekenaar zich onveiliger voelt. Ik heb zelfs ergens gelezen dat 
de bewoners van Willebroek-Noord over een “getto” spreken. Een term die zeker niet gebruikt mag 
worden in ons Willebroek, want dat kan op lange termijn een negatief effect hebben. Ik twijfel er 
niet aan dat de meerderheid en de politie hun best doen, maar de gevoelens van de bewoners zijn 
negatief wat betreft veiligheid. 
  

1. Is de meerderheid hiervan ook op de hoogte? 
2. Wat gaan jullie doen om de Willebroekenaars zich veiliger te laten voelen?  
3. Zijn er nieuwe plannen? Extra bewaking, meer camera’s, ... 

 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 

Al is de sociale media niet altijd een correcte referentie om tot conclusies te komen, 
maar wel wil zeggen dat er signalen zijn opgepikt en besproken zijn op het lokaal 
integraal veiligheidsoverleg tussen de diensten van politie en gemeente. 
 
Er is in onze gemeente heel veel werk verzet inzake veiligheid waarbij de politie zeer 
duidelijk aanwezig is in het straatbeeld. Het resultaat hiervan blijft dat de 
criminaliteitscijfers in onze gemeente zeer sterk gedaald zijn de afgelopen jaren. 

Ondanks het vele werk zorgen de recente incidenten ervoor dat het veiligheidsgevoel 
hieronder te leiden heeft.  
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Maar uiteraard we staan niet stil … strijdvaardiger dan ooit … het veiligheidsgevoel moet 

opnieuw sterk toenemen met een bijkomende aanpak. Er moet gezorgd worden dat er 
gericht kan gewerkt worden aan het veiligheidsgevoel van mensen, zelfs op buurtniveau: 

- Zo komen wijkveiligheidsplannen: die moeten op buurtniveau sneller, beter en 
korter bij buurt en de bewoner staan;  

- Een tweede belangrijkrijke schakel die hierin is voorzien is de opwaardering van 
de wijkagent;  

- Er komt een evaluatie die voor ogen heeft om een verbeterde en goed afgestemde 
samenwerking te verkrijgen met de diensten van politie en gemeentelijke 
diensten;  

- Een handhavingsplan en ook acties worden opgezet waaronder preventie en 
sensibilisering inzake buurtveiligheid; 

- Een communicatieplan inzake het veiligheidsaspect per buurt. 
 
Enkele voorbeelden: 

- Verder uitbreiden van het netwerk BIN’s.  
- Plaatsen van camera’s, zowel vaste als mobiele. 

- En een onderzoek naar de mogelijkheden en meerwaarde voor eventuele 

samenwerking met private bewaking en toezichthouders inzake veiligheid en 
de uitbreiding van taken en toezichthouderschap van onder andere de 
gemeenschapswachten. 

- … 
 
Bijlage: Veiligheidscijfers Willebroek (zie extranet). 
 

Raadslid M. De Laet: “We hebben nu veel uitleg gekregen, maar eigenlijk niet veel info 
over de incidenten van de afgelopen weken. De cijfers zijn OK, maar als je deze nationaal 
vergelijkt, dan doen we eigenlijk net hetzelfde als een ander in Vlaanderen of België. 
Desalniettemin worden we geconfronteerd met de feiten van de laatste maanden. We 
hebben in diezelfde zaak reeds een aanslag gehad in het verleden. Er werden toen veel 
verklaringen afgelegd. Wat is er in die 2 jaar eigenlijk gebeurd? En het staat daar vol 
camera’s. Zijn er dan geen beelden van de daders? Ik had liever hierop een antwoord 

gekregen, dan cijfers over de criminaliteit. 

 
Burgemeester: “Wij hebben toen reeds maatregelen genomen en de zaak tijdelijk 
gesloten. Het recht op uitbating zorgt er jammer genoeg voor dat dit slechts tijdelijk kan.  
Ook nu is de zaak gesloten en het is de intentie om dit zo te houden.” 
 

Raadslid M. De Laet: “Is er dan een vermoeden van schuld ten aanzien van de uitbater?” 
 
Burgemeester: “We zijn nu in overleg met de procureur en politiediensten zodat er kan 
gehandhaafd worden. We hebben inderdaad een aantal zaken voor ogen, waardoor dit 
gerechtvaardigd is, maar ik kan daar in kader van het onderzoek geen verdere 
commentaar over geven.” 
 

Raadslid Th. Serrien: “We hebben na de aanslagen ook gereageerd omdat het duidelijk 
een zeer gerichte aanslag was en we vroegen ons dan ook af waarom er ondanks dat 
algemene maatregelen dienden getroffen worden. Veiligheid in wijken vinden we goed. 
Daarom ook de suggestie om de wijkagenten meer bekend te maken. Op de website van 
de politie vind je zelfs geen foto’s terug.” 

 
Raadslid K. Eeraerts: “Er heerst momenteel een heuse angstpsychose. Voor mij mogen 

de acties zelf nog verder gaan. Er is 0-tolerantie nodig en misschien moeten er meer 
middelen van Mechelen naar Willebroek komen. Dit moet stoppen. De 0-tolerantie kan 
tijdelijk zijn tot het opgelost is, maar de rust komt misschien maar terug na maanden of 
zelfs jaren.” 
 
Burgemeester: “Kort na de aanslag werd er ook tijdelijk een 0-tolerantie ingevoerd. En 

werd de inzet van de politie verdubbeld. Er waren zelfs nachtploegen die een 
wandeltraject aflegden tot aan de zaak.” 
 
Raadslid K. Eeraerts: “Tot wanneer blijft de 0-tolerantie duren?” 
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Burgemeester: “De bestaande maatregelen zullen ten gepaste tijde bekend gemaakt 

worden.” 
 
Raadslid Th. Serrien: “Ik wil nog even expliciet duidelijk maken, dat de aanslag zeer 
gericht was en door mensen van buiten de gemeente en dat de 0-tolerantie een 

maatregel is op de eigen bevolking. Dit is hetzelfde dat men van buitenaf een stinkbom 
in de klas gooit, terwijl alle leerlingen in de klas zitten en men toch de hele klas gaat 
straffen.” 
 
Burgemeester: “Men wou copycats voorkomen, want bij de eerste aanslag heeft zich dat 
voorgedaan.” 
 

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

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

CC De Ster, een duur vervolgverhaal … 
 
Heel kort: graag – opnieuw – een stand van zaken met betrekking tot de verkoop van cc De Ster. 
Zit er ondertussen al beweging in dit dossier? 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 

Op 18/06/2019 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de beslissing van de 
deputatie van de provincie Antwerpen van 25/08/2016 vernietigd, waarbij de 
stedenbouwkundige vergunning wordt verleend.  
 
Dit voor het “renoveren van voormalige brouwerij en ontwikkelen van residentieel 
nieuwbouwproject met een totaal van 40 appartementen met ondergrondse parking” op 
een perceel gelegen te 2830 Willebroek, Torenstraat 4, met als kadastrale omschrijving 

afdeling 1, sectie A, nummer 962M. 
  

De Raad beveelt de verwerende partij (de deputatie) een nieuwe beslissing te nemen 
over het administratief beroep van de verzoekende partij en dit binnen een termijn van 4 
maanden te rekenen vanaf de dag na de betekening van het arrest. 
 

Het college van Burgemeester en Schepenen heeft op 19/7 kennis genomen van de 
beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
 
De deputatie heeft tot 18/10 om een nieuwe beslissing te nemen. 
 
Er blijven twee opties overeind: 

- ofwel levert de deputatie een uitvoerbare vergunning af, mogelijks onder 

voorwaarden, dan is de kooplichting een feit; 
- ofwel levert de deputatie geen vergunning af, dan zullen we opnieuw de markt 

op moeten voor een nieuw project. 
 
Raadslid M. De Laet: “Wat is eigenlijk het standpunt van het CBS zelf in dit dossie r? En is 
de contractant eigenlijk zelf nog geïnteresseerd ? Is er al overleg met de deputatie 

geweest?” 

 
Burgemeester: “Binnen enkele weken zullen we overleg hebben. En ja, de huidige 
contractant is nog geïnteresseerd. De vraag is of wij nog geïnteresseerd zijn.” 
 
Raadslid M. De Laet: “Stel de deputatie levert geen vergunning af en de deal komt te 
vervallen, is er dan door ons een schadevergoeding te betalen?” 

 
Burgemeester:”Nee” 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 

Buurten langsheen de Oostvaartdijk. Gevaarlijker dan je denkt (2) … 
 

Tijdens de Gemeenteraad van mei lln heb ik onderstaande vraag gesteld. 
Buurten langsheen de Oostvaartdijk: gevaarlijker dan je denkt … 
 
Sinds 4 juni 2018 zijn een aantal buurtbewoners van de Oostvaartdijk in overleg met het 
Gemeentebestuur om een oplossing te krijgen voor fietsers die tegen alle goed fatsoen in een deel 
van het voetpad aldaar gebruiken om de kasseien te vermijden, met alle kwalijke gevolgen van 
dien. Stappen ze uit hun voordeur dan is het niet zeldzaam dat er een fietser over het voetpad aan 

een flinke snelheid rakelings langs je neus passeert. Fietsers die van Boom over het jaagpad Klein-
Willebroek komen binnengereden doen dit vaak via het sas.   
Hier zouden ze conform de verkeerssignalisatie moeten afstappen, maar dat gebeurt bijna nooit. 
Ze komen vervolgens rechtsaf, de Oostvaartdijk opgereden en het overgrote deel van de fietsers 

verkiest dan om dit te doen over het voetpad. 
 
Als het mooi weer is zitten de buren vaak samen op de zitbanken aan het standbeeld van het 

Schippersgezin. Het wordt daar evenwel steeds gevaarlijker. Fietsers scheren de buren daar aan 
een rotvaart op het voetpad voorbij. Als ze hen daarop aanspreken – als dat al lukt – worden de 
bewoners uitgekafferd en krijgen ze alle mogelijke beledigingen naar het hoofd geslingerd. 
Sinds 4 juni 2018 vragen de buren daarom aangepaste signalisatie en eventueel bijkomende 
ingrepen, zodat ze voortaan rustig en ontspannen - zonder gevaar – op hun banken kunnen 
genieten. 

 
Op 7 mei werd dan, na veel aandringen, aan de inwoners gezegd dat er een verkeersbord zou 
worden geplaatst om fietsers er attent op te maken dat daar een voetpad ligt. 
 
Onze vragen: 

1. Wanneer wordt dat bord geplaatst? 
2. Waarom duurt het ongeveer een jaar voor deze beslissing kan worden genomen? 

3. Is dat de enige maatregel die getroffen wordt? 
 
We hebben toen een weinig zeggende verkeersles gekregen en de mededeling dat Waterwegen & 
Zeekanaal onder een vorig bestuur – in 2000 – de heraanleg totaal verkeerd en weinig 
fietsvriendelijk had aangepakt. Maar de Burgemeester was het met ons eens dat het toch niet kon 
zijn dat het plaatsen van één verkeersbord ruim een jaar in beslag nam … 
 

Nu zijn we opnieuw drie maand verder. En wat gebeurde er ondertussen? Niets …  
 
Graag enige duiding hierbij? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 

Ondanks aandringen van mijnentwege (via mail op 3/6) moet ik vaststellen dat dit niet 
werd doorgegeven aan de verantwoordelijke van de werkplaats. 
Bij opnieuw aandringen naar de uitvoering voorziet de gemeentelijke werkplaats de 
plaatsing van de nodige signalisatie … morgen (bevestiging per mail door 

verantwoordelijke werkplaats). 
 
 

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

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

Straatmeubilair niet langer nodig? 
 
Naar aanleiding van de werken aan het openbaar domein in Klein-Willebroek, die bijna 2 jaar 
hebben aangesleept, werd het straatmeubilair – zitbanken en vuilbakjes – in de Volksstraat, de 

Schoolstraat en de Dwarsdijk verwijderd. Na de voltooiing der werken werd er evenwel niets 
teruggeplaatst. 
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Waarom werd het straatmeubilair nadien niet teruggeplaatst ? Of moet dat nog gebeuren? 

De nieuw aangelegde “groenvoorzieningen” in de Schoolstraat liggen er ondertussen bijzonder 
verwilderd bij. Geen mooie groene perken maar half opgehoogde verzamelingen van onkruid. 
 
Waarom liggen de nieuwe perken er zo verwaarloosd en onafgewerkt bij? Is dit de 

verantwoordelijkheid van de aannemer? Dient de organisatie Willebroek hier nog stappen te 
ondernemen? 
 
Ruim voor de aanvang der werken werd het elektronisch infobord op het kruispunt van de 
Antwerpsesteenweg en de Volksstraat weggehaald, omdat het niet meer functioneerde en blijkbaar 
niet hersteld kon worden. 
Wanneer krijgt Klein-Willebroek een nieuw informatiebord? Past dit al dan niet in een vernieuwing 

van alle borden in de gemeente? Zo ja, wat is de timing van deze operatie? Zo neen, waarom dan 
niet? 
 

Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 

Er zal op termijn ook te Klein-Willebroek nieuw straatmeubilair voorzien worden. 
 
Het is de bedoeling om dit nieuwe straatmeubilair voor de ganse gemeente een zo 
uniform mogelijk uitzicht te geven. Voor de vuilnisbakken loopt reeds een dossier. Voor 

de zitbanken moet nog een dossier worden opgestart om één of meerdere uniforme 
types vast te stellen die kunnen gebruikt worden in bepaalde soorten deelruimtes 
(straat, park, plein, begraafplaatsen, … ). Eens deze types gekozen zijn, kan prijs 
gevraagd worden en zullen de banken systematisch vervangen worden. Ook te Klein-
Willebroek kunnen dan deze nieuwe banken geplaatst worden. 

 
Het onderhoud van de groenperken in de Schoolstraat is inderdaad nog een last voor 
aannemer Deckx. Hierop werd reeds meermaals aangedrongen. Een afdoende aanleg en 

onderhoud zal sowieso ook deel gaan uitmaken van de voorlopige en definitieve 
aanvaarding van deze werken, en wordt dus verder opgevolgd door de diensten. 

 
Tenslotte, het klopt dat het bord destijds werd weggenomen, niet zozeer wegens de 

werken maar omdat het stuk was en onherstelbaar bleek. Intussen werd er budget 
voorzien om de elektronische infoborden op het ganse grondgebied te vervangen, dus 
ook in Klein-Willebroek. Er wordt nog onderzocht wat de exacte locatie moet worden. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 

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

Overlast Berkenlei  

 
Aan de Berkenlei doet er zich regelmatig overlast voor tot na middernacht. 
 
Deze plaats heeft reeds een geschiedenis op dat vlak achter zich en destijds is zelfs het 
basketbalplein aldaar gesneuveld om dezelfde reden. 
 

Bovendien wordt ook als het ware een afvalput gecreëerd. 

 
In het verleden is er op andere plaatsen ook overlast geweest, maar verplaatst het probleem zich 
telkens. 
 
Zijn er hier stappen ondernomen en zo ja welke? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 

Navraag bij politie heeft de volgende resultaten opgebracht (2019): 
- Overlast: 

o Parkeren: 2 meldingen (februari en augustus) 
o Andere overlast: GEEN meldingen 

- VKO: 2 meldingen (maart en juni) 
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- Gevonden voorwerpen (fiets): 2 meldingen (februari en april) 

- Beschadiging voertuig: 1 melding (maart) 
- Onbeheerde dieren: 1 melding (april) 
- Sluikstort: 1 melding (augustus) 

 

Waarschijnlijk bedoelde u met de afvalput de wadi. De volkshuisvesting is in kennis 
gesteld om de aannemer aan te sporen het onderhoud van dit terrein beter op te nemen.    
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Opbouw Site De Naeyer 
 
De site De Nayer is volledig in opbouw. 

Langs de kant van de Mechelsesteenweg zijn vanaf de brug hekken geplaatst. 

 
Op sommige plaatsen dienen de voetgangers het fietspad te gebruiken. 
 
Opvallend is dat er veel publiciteit aan de hekken is aangebracht. 
 
Hoe goed vaart de gemeentekas hiermede, vermits ik aanneem dat belastingen hierop 

verschuldigd zijn. 
 
Langs de andere kant is het zo dat deze spandoeken op sommige plaatsen zo aangebracht zijn dat 
wie uit de parking komt en via de Industriestraat de Mechelsesteenweg oprijdt een slecht zicht 
heeft op de aankomende fietsers en motorfietsers. 
 
Niet te vergeten dat volgens de ter plaatse geldende reglementering de pedelecs en bromfietsen 

categorie B vanaf de brug het fietspad kunnen volgen, terwijl dit uit de andere richting wel 
verboden is maar in de praktijk dit niet gevolgd wordt. 
 

Verder stel ik mij de vraag wie het onkruid dient te verwijderen langs dit fietspad vermits op de 
bovenvermelde plaats hierdoor geen zicht naar links kan genomen worden op de aankomende 
fietsers. 

 
Zullen er hier maatregelen genomen worden? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Als u gevaarlijke situaties opmerkt, kan u deze het best altijd onmiddellijk melden en 
niet wachten tot de volgende gemeenteraad. 

 

Aan de ontwikkelaar is gevraagd om de spandoeken te herplaatsen zodat de hoeken vrij 

blijven en het zicht op het fietspad hier verbetert. Het hekwerk zelf kan uiteraard niet 

verwijderd worden aangezien de werf zelf om veiligheidsredenen (diepe bouwput) 

afgesloten moet blijven.  

 

Het onkruid in de strook net naast het voetpad zal door onze eigen diensten verwijderd 

worden, zeker ter hoogte van diezelfde hoeken om ook hier de zichtbaarheid te 

verbeteren.  

 

Een beperkte strook grenzend aan het fietspad is eigendom van de gemeente om hier de 

latere verbreding van de Mechelsesteenweg te kunnen realiseren, nodig voor de aanleg 

van betere voet- en fietspaden. 

 
Wat betreft de belasting op aanplakborden werden er voor het aanslagjaar 2018 
kohieren opgemaakt voor een totaal bedrag van 19.050,00 euro. 
 
De kohieren voor het aanslagjaar 2019 zijn nog in behandeling. 
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Raadslid G. Meeus: “Voor mij gaat het niet enkel over deze plaats, maar zou er eerder 

structureel moeten ingegrepen worden. Ik verwijs hiervoor naar het politiereglement.” 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 

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

Vele weggebruikers kennen de verkeersreglementering niet ; fietsers nemen steeds de kortste weg 
en stoppen quasi nooit wanneer een voetganger via het zebrapad oversteekt. 
 
Wagens hebben daar ook moeite mee. 
 
Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar meen ik dat een grote 

voorlichtingscampagne op dat gebied noodzakelijk is temeer daar het aantal fietsen en andere 

voortbewegingstoestellen steeds maar toeneemt. 
Welke acties zijn er hier gepland? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Jaarlijks zorgt de terugkerende campagne “Veilig schoolbegin” voor de sensibilisering 

van bestuurders om aandachtig te zijn voor de nieuwe drukte op de weg.  
 
Vanuit de politie zullen in het kader van hetzelfde project dagelijks de nodige 
capaciteiten ingezet worden om sensibilisering, toezicht en controle bij zowel 
schoolaanvang als schooleinde te verzekeren. Dit toezicht wordt uitgevoerd in de nabije 
schoolomgeving van alle basisscholen en ter hoogte van de oversteekplaatsen aan de 
Schoolweg t.h.v. Basisschool 't Pleintje. 

 
Omwille van de wegenwerken aan de Mechelsesteenweg en de 
vergrote verkeersstroom komende vanuit de Fabriekstraat zal de politie hier ook iemand 

voorzien op dat kruispunt. Hun taak bestaat erin om overtredingen te voorkomen, te 
doen ophouden en te verbaliseren. 
 

Na de eerste 2 weken van september wordt er van de wijkinspecteurs verwacht dat het 
schooltoezicht op regelmatige basis wordt uitgevoerd. 
 
In de nabijheid van de scholen worden ook banners opgehangen die weggebruikers 
aanmanen om voorzichtig te rijden. 
 
Met betrekking tot enige vorm van voorlichting worden er in het voorjaar fietslessen 

gegeven aan leerlingen van het 6de leerjaar (van deelnemende scholen). Zij krijgen 
daarbij eerst een theoretische les, waarna die in praktijk wordt omgezet. Wanneer alle 
lessen gegeven zijn, vindt het jaarlijkse fietsexamen plaats.  
Verschillende Willebroekse scholen zijn ook aangesloten bij het 10 op 10 project i.v.m. 
verkeersveilige schoolomgevingen. 
 
De gemeente startte vorig schooljaar met het project Route 2 School waarvan de eerste 

gegevens momenteel worden geanalyseerd. 
 
De gemeente zorgt via de dienst Integrale veiligheid ook voor gemachtigde opzichters 
aan kritieke oversteekplaatsen. 
 
Raadslid G. Meeus: “Het is positief dat er maatregelen genomen worden, maar ze lijken 

me toch te beperkt. Het zijn niet enkel de kinderen die de reglementering niet kennen, 
maar ook de ouders, de automobilisten, enz..” 
 
Schepen L. Spiessens: “We kunnen misschien een algemeen artikel maken in het 2830 
magazine.” 
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Raadslid M. De Laet: “In navolging van uw antwoord dat we niet mogen wachten, maar 

moeten melden en in navolging van de opmerking i.v.m. het politiereglement van collega 
Meeus, wil ik u attent maken op de situatie in de Peetersstraat, waar de bomen tot bijna 
halverwege de straat hangen.” 
 

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 

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

Verantwoord, veilig en comfortabel fietsen in Willebroek 
 
Dit college onderstreept in haar bestuursakkoord het belang van goede en veilige fietspaden. We 
moeten er inderdaad voor zorgen dat mensen zich makkelijk en prettig te voet, op de fiets en met 
het openbaar vervoer verplaatsen. De combinatie openbaar vervoer en fiets groeit ieder jaar en 
kan nog heel veel verder groeien, ook in een stilaan verstedelijkte omgeving als Willebroek. 
Deelauto’s en deelfietsen kunnen en moeten het tekort aan ruimte op straat helpen tegengaan. 

Anders kijken naar mobiliteit is zeer belangrijk om grote stappen vooruit te zetten op vlak van 
duurzaamheid. 
 
Fietsers en hun veiligheid krijgen dan ook terecht veel aandacht in deze raad. Fietsers moet zich in 
het algemeen overal veilig voelen, dat vinden we allemaal.  
Daarom is een echt fiets- en voetgangersplan is een absolute prioriteit, en bijgevolg belangrijker 
dan het aanpakken van problemen voor autoverkeer. Elke ingreep aan of op de openbare weg 

moet in functie van de impact op zwakke weggebruikers bekeken worden. Veiligheid en comfort 
van verbindingen moeten daarbij voorop staan; zeker als we het STOP-principe huldigen. 
(Stappen-trappen-openbaar vervoer en pas dan de auto of het personenvervoer.) 
 
In maart 2019 had collega Meeus van sp.a vragen over de staat en veiligheid van fietspaden, 
bijvoorbeeld tijdens en na werken, de veiligheid langs industrieterreinen en het beleid ten aanzien 
van speed pedelecs. Ook inzake conformiteit en eenduidigheid van verkeersborden is collega Meeus 

in de lente al goed tussengekomen. Andere raadsleden bleken in het recente verleden ook met de 
problematiek begaan. Die aandacht voor duurzame mobiliteit juicht onze fractie sterk toe, we 

stelden in het verleden dan ook verschillende vragen met betrekking tot fietsveiligheid- en 
comfort.   
 
Collega en eerste schepen Spiessens verwees in zijn antwoorden op verschillende vragen naar het 

Mobiliteitsplan versie 2002 en versie 2010, naar grotere projecten en hogere overheden en 
organisaties waardoor ‘lokale investeringen’ niet opportuun zijn, alsook naar de start van de actie 
‘Route2school’ om van de kinderen en hun ouders feedback te krijgen over onveilige situaties.  
 
Nu de zomervakantie goeddeels voorbij is, leek het onze fractie goed om het college niet alleen te 
peilen naar een stand van zaken maar ook concrete voorstellen te doen voor het komende 
werkjaar en nadien opdat de fietsers in Willebroek  er snel beter van worden. We maken de 

collega-raadsleden dan ook graag onze bijdrage over inzake quick wins, te upgraden infrastructuur 
en noodzakelijke structurele aanpassingen voor een veilig en comfortabel fietsen in Willebroek. 
 
Onze vragen: 
 

1. Het bestuursakkoord (pg. 14) stelt : 

 

  “We spelen die troeven (dat Willebroek een groene, fietsvriendelijke gemeente is) 
sterk uit met diverse methodieken en onze citymarketing om bewoners en 
bezoekers meer bewust te maken dat het aangenaam vertoeven is in onze 
gemeente. Hoe zal dit concreet gebeuren?  

 Met een strak plan van aanpak schakelen we een versnelling hoger met de 
heraanleg van voet- en fietspaden waar die een grondige beurt nodig hebben en 
leggen we de focus op brede vrijliggende fietspaden en de toegankelijkheid van de 
voeten fietspaden. Wanneer is dat plan strak genoeg om er mee uit te pakken? 

Kunnen we al een sneak preview krijgen?  
 
2. Is het college bereid het STOP-principe rigoureus toe te passen in haar visie op mobiliteit in 

onze gemeente?  
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3. Waar staat men met de actie ‘Route2school’ en wanneer zijn de eerste ingrepen gepland? 

4. Is het college bereid om de bijdrage van Groen aan de uitwerking en prioritisering van het 
fietsbeleid constructief te ontvangen, inhoudelijk te reageren en er in zo ruim mogelijke 
mate uitvoering aan te geven? 

  

Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 

1. Er zal de komende jaren zeker extra geïnvesteerd worden in de fietsinfrastructuur 
te Willebroek:  

 nieuw fietspad langs de Breendonkstraat in het kader van de heraanleg 
(tussen Overwinningsstraat en Kasteellaan; 2020) 

 een ontdubbeld fietspad langs de Mechelsesteenweg in het kader van de 

heraanleg van de Mechelsesteenweg en de omgeving van de kerk 
Blaasveld (tussen Vredesbrug en Ten Bergstraat) 

 een volledig nieuwe fietsostrade langsheen de Brownfieldlaan (tussen 
Bedrijvenpark De Veert en de rotonde aan de Appeldonkstraat) 

 een ontdubbeld fietspad in de Hoeikensstraat (realisatie van een 

tweede fietspad aan de overzijde van het bestaande fietspad) 
 de vernieuwing van het fietspad langs de Boomsesteenweg tussen de 

Gansdijk en Hoeikensstraat. 
 

 Heraanleg Bezelaerstraat van Mechelsesteenweg tot Venusstraat met 
de verlenging van het voetpad aan de kant van de “Verbo” en een 

verhoogd plateau op de kruising met de Jan Willemstraat en met 
verkeerslichten op het kruispunt met de Mechelsesteenweg. 

 
Aan de fietsers zal dus zeker heel wat aandacht besteed worden.  
We denken hierbij ook aan de invoering van fietsstraten en het toepassen van 
fietssugestiestroken. 
 

Ook zullen in tal van wijken en straten voetpaden vernieuwd worden zodat ook 
voetgangers weer een veilige, vlotte doorgang kunnen vinden zonder 
struikelgevaar,… . 

 
Een korte opsomming van te behandelen straten: Cardijnwijk, Hinxelaar-
Bezelaervlen-Keizerstraat, Moutstraat en omliggende straten, Merkezeelstraat, 
Wijk Guldenvlieslaan, Kerselaarlaan en Den Brandt 1. 

 
U ziet het, de komende jaren zal er veel werk verricht worden om onze straten, 
fiets- en voetpaden op te waarderen. 
 

2. Rigoureus Neen, wel daar waar mogelijk zoveel mogelijk, maar niet rigoureus. We 
gaan de auto niet bannen in onze gemeente, maar wel de voetganger en fietser 

betere voorzieningen geven en de S en de T van het STOP principe stimuleren. 
 

3. Op 22/08/2019 hebben wij inzage gekregen in de reacties die binnengekomen 
zijn en hebben wij die overlopen. Op 26/09 is er een vergadering voorzien met 
alle actoren (scholen en mobiliteitsorganisaties) om de reacties te bespreken en 
daar waar mogelijk al een oplossing te bieden. Ondanks dat alle actoren zich 

bereid hadden verklaard om deel te nemen aan dit initiatief in het belang van de 

veiligheid van hun schoolgaande kinderen, hebben we moeten vaststellen dat er 
slechts van 10 van de 18 actoren reacties zijn binnengekomen, iets wat ik zeer 
bedroevend vind. 

 
4. We hebben uw bijdrage gisteren mogen ontvangen en zullen dit zeker 

constructief bekijken en daar waar mogelijk mee opnemen in ons 
mobiliteitsbeleid. 

 
Raadslid A. Vanoverschelde: “Als we toch parking moeten aanleggen omdat we niet 
anders kunnen, dan is het belangrijk om in je visie de cruciale vraag te stellen: ’Wat is de 
impact op de zwakke weggebruiker ?’  Jullie hebben de middelen in handen om die visie 
te realiseren.” 
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Schepen Spiessens: “Als voorbeeld, dat we dit toepassen: vroeger legden we 

dwarsparkings aan. Vandaag enkel nog langsparkings omdat dit veel veiliger is voor de 
zwakke weggebruiker.” 
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