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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 22 oktober 2019  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

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, Véronique De Wever, 

Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke 

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

 

Luc Spiessens, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse Lenvain, Bavo 

Anciaux, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Ronald Somers, schepen 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

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

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie Bijkomende 

1. Notulen vorige vergadering 

Financiën 

2. Stand van zaken GDPR en goedkeuring informatieveiligheidsplan 

3. GDPR - Goedkeuring van de e-mail policy 

4. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor Persoonlijk aangekochte toestellen 

zonder tussenkomst van de organisatie 

5. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor Diensttoestellen 

6. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor persoonlijk aangekochte toestellen met 

tussenkomst van de organisatie 

7. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor laptops van de organisatie 

8. Dotatie hulpverleningszone Rivierenland 2020 - 2025 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

9. Iverlek - Buitengewone Algemene Vergadering - 17 december 2019 

10. Fluvius Antwerpen - Buitengewone Algemene Vergadering - 19 december 2019 
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Omgeving 

11. IVAREM - Wijziging van de statuten 

12. IVAREM - Buitengewone Algemene Vergadering - 13 december 2019 

13. Straatnaamgeving - voorstel verkaveling Bezelaeren (V20140005) 

IVA Innova 

14. Goedkeuring desaffectatie en verkoop restperceel Grote Bergen 

15. Goedkeuring afstand en affectatie stedelijk plein Schoolweg en verbindingsweg 

Geuzenstraat 

16. Goedkeuring desaffectatie gronden oude spoorwegbaan te Tisselt 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

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

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

17. Bijkomende punten 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie Bijkomende 

1. Notulen vorige vergadering 

Raadslid K Eeraerts geeft aan het verslag goed te keuren mits volgende aanmerkingen: 

Aanpassingen op vraag van Kevin Eeraerts op basis van mail 20/10/2019 : 

Raadslid K.Eeraerts: “Ik had niets anders verwacht. Identiteit is één van de kerntaken 
van een gemeente. Een gegeven dat niet bij alle partijen van de meerderheid als 
corebusiness bekeken wordt. Maar als een burgemeester, die aan het hoofd staat van 

een Vlaams nationalistische partij, dan afkomt met dit antwoord, dan merken we dat 
onder druk van de heer M. Oner datgene wat in de bijlagen staat ook opnieuw 
doorgetrokken wordt en dat zal waarschijnlijk de volgende 5 jaar het geval zijn. 
Blijkbaar gaat u plat op de buik voor alle meningen behalve de Vlaamse”. 

Opmerking/Aanpassing: M. Oner heb ik niet in de mond genomen. Ik heb gezegd dat E. 
Bevers plat op de buik gaat voor zijn coalitiepartners. 

Raadslid K. Eeraerts: “Bij de werken in de Breendonkstraat werd er door de aannemer 

zelf een onveilige situatie gecreëerd. Bijvoorbeeld toen het verkeerslicht stuk was. Kan 
dit doorgegeven worden?” 

Opmerking: Ik heb nooit in de mond genomen dat het verkeerslicht stuk was omdat de 

aannemer de situatie zou gecreëerd hebben. Dus aanpassen in het verslag aub. 

Aanpassingen op vraag van Veronique De Wever op basis van mail 20/10/2019 : 

Raadslid K. Eeraerts: “Bij de werken in de Breendonkstraat werd er door de aannemer 
zelf een onveilige situatie gecreëerd. Bijvoorbeeld toen het verkeerslicht stuk was. Kan 

dit doorgegeven worden?” 

Schepen L. Spiessens: “Zaterdagavond stond het verkeerslicht er nog en zondagmiddag 
was het stuk. Ofwel was het vandalisme ofwel was het omgewaaid. Maar indien u 
onveilige situaties opmerkt, kan u dit best onmiddellijk melden aan de diensten of aan de 
politie.” 

Opmerking: Schepen L. Spiessens stelde: “ZaterdagMIDDAG was het verkeerslicht kapot. 

Ofwel was het vandalisme, ofwel was het omgewaaid. U kan altijd de politie verwittigen 
als er onveilige situaties zijn. 

Raadslid K. Eeraerts: “De situatie ter plaatse wijzigt zeer vaak, dus graag meenemen in 
de werfvergadering.” 

Tussenkomst raadslid V. De Wever: “Zaterdagmiddag heb ik dit opgemerkt en 
zondagmiddag was dit nog steeds het geval. Ik heb dan ook naar de politie gebeld.” 

Opmerking: Tussenkomst raadslid V.De Wever: Dan vind ik het wel straf, dat wanneer ik 

zondagNACHT naar huis rij, het verkeerslicht kapot op de grond ligt”; “ik heb dan ook 
direct de politie verwittigd”, “maandagochtend is er immers veel werk- en schoolverkeer 
in de Breendonkstraat en zou niet willen dat er ongelukken gebeuren.” U kan alles 
gerust navragen bij de politiediensten. 
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Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad 
van 24 september 2019. 
 

 

Financiën 

2. Stand van zaken GDPR en goedkeuring informatieveiligheidsplan 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 
organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving. 

Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Er werden verschillende 
werkgroepen samengesteld om deze quick wins af te werken. 
 
Een belangrijke opdracht was ook het uitwerken van een informatieveiligheidsplan, met daaraan 

verbonden een planning.  
 

Feiten en context 

Het informatieveiligheidsplan werd uitgewerkt door een werkgroep en voorgesteld aan de 
stuurgroep. Hierin zitten alle verplicht uit te werken zaken in het kader van de GDPR vervat met 
daaraan verbonden een planning gedurende de lopende legislatuur. 
 

Het informatieveiligheidsplan en een overzicht van de reeds afgewerkte zaken zijn terug te vinden 
in bijlage.  
 

Juridische grond 

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

Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 
van de sociale zekerheid. 
 
Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008. 
 
De beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het rijksregister. 

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

Overwegende dat de Europese privacyverordening (GDPR) een reeks nieuwe maatregelen voorziet 

voor de verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegevens; dat vanaf 25 mei 2018 elke 
Belgische onderneming die gegevens verzamelt van EU burgers, met deze nieuwe 
privacywetgeving in regel dient te zijn. 
 

Adviezen - argumenten 

Het MAT gaf positief advies op 18/09/2019. 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad: 
 
Artikel 1: 

neemt kennis van het voorgestelde informatieveiligheidsplan en de stand van zaken van dit plan. 
 
Artikel 2:  
keurt het informatieveiligheidsplan en de planning voor de lopende legislatuur goed.  

 
 

3. GDPR - Goedkeuring van de e-mail policy 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 
organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving. 

 
Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Een werkgroep werd 
samengesteld om een e-mail policy uit te werken. 
 

Feiten en context 

De e-mail policy werd uitgewerkt, zie bijlage.  

 

Juridische grond 

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

Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 
van de sociale zekerheid. 

 
Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008. 
 
De beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het rijksregister. 
 
Het advies nr. 99/09, zoals gewijzigd betreffende de aanduiding van de veiligheidsconsulenten. 
 

De aanbeveling RR nr. 01/2015 van 18 februari 2015 van het Sectoraal comité van het 
Rijksregister aan de gemeenten en lokale besturen betreffende de informatiebeveiliging. 
 
Overwegende dat de Europese privacy-verordening (GDPR) een reeks nieuwe maatregelen voorziet 
voor de verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegevens en dat vanaf 25 mei 2018 elke 
Belgische onderneming die gegevens verzamelt van EU burgers, met deze nieuwe 

privacywetgeving in regel dient te zijn. 

 

Adviezen - argumenten 

Het MAT gaf positief advies op 18/09/2019. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad: 

 
Artikel 1: 
neemt kennis van de e-mail policy. 
 
Artikel 2:  
keurt de e-mail policy, zoals in bijlage toegevoegd, goed. 
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4. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor Persoonlijk aangekochte toestellen 

zonder tussenkomst van de organisatie 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 
organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving. 
 
Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Een werkgroep werd 
samengesteld om een toestelbeleid uit te werken. 

 

Feiten en context 

Binnen het toestelbeleid werden 4 reglementen uitgewerkt. Het eerste hiervan is het reglement 
betreffende persoonlijk aangekochte toestellen zonder tussenkomst van de organisatie. Het gaat 

hier over smartphones, gsm’s, tablets en laptops.  
 

Juridische grond 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens. 
 
Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 
van de sociale zekerheid. 
 

Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008. 
 
De beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het rijksregister. 
 
Het advies nr. 99/09, zoals gewijzigd betreffende de aanduiding van de veiligheidsconsulenten. 
 

De aanbeveling RR nr. 01/2015 van 18 februari 2015 van het Sectoraal comité van het 

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

Adviezen - argumenten 

Het MAT gaf positief advies op 18/09/2019. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad: 
 

Artikel 1: 
neemt kennis van het eerste reglement binnen het toestelbeleid: Persoonlijk aangekochte 
toestellen zonder tussenkomst van de organisatie. 
 
Artikel 2:  
keurt het reglement betreffende het gebruik van Persoonlijk aangekochte toestellen zonder 
tussenkomst van de organisatie (smartphones, gsm’s, tablets en laptops) goed.  
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5. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor Diensttoestellen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 
organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving. 
 
Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Een werkgroep werd 
samengesteld om een toestelbeleid uit te werken. 
 

Feiten en context 

Binnen het toestelbeleid werden 4 reglementen uitgewerkt. Het tweede hiervan is het reglement 
betreffende de diensttoestellen. Het gaat hier over smartphones, gsm’s en tablets.  
 

Juridische grond 

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

 
Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 
van de sociale zekerheid. 
 
Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008. 
 
De beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het rijksregister. 

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

 
Overwegende dat de Europese privacy-verordening (GDPR) een reeks nieuwe maatregelen voorziet 

voor de verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegevens en dat vanaf 25 mei 2018 elke 
Belgische onderneming die gegevens verzamelt van EU burgers, met deze nieuwe 
privacywetgeving in regel dient te zijn. 
 

Adviezen - argumenten 

Het MAT gaf positief advies op 18/09/2019. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad: 
 
Artikel 1: 
neemt kennis van het tweede reglement binnen het toestelbeleid: Diensttoestellen. 

Artikel 2:  

keurt het reglement betreffende het gebruik van de diensttoestellen (smartphones, gsm’s en 
tablets) goed.  
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6. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor persoonlijk aangekochte toestellen 

met tussenkomst van de organisatie 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 
organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving. 
 
Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Een werkgroep werd 
samengesteld om een toestelbeleid uit te werken. 

 

Feiten en context 

Binnen het toestelbeleid werden 4 reglementen uitgewerkt. Het derde hiervan is het reglement 
betreffende de persoonlijk aangekochte toestellen met tussenkomst van de organisatie. Het gaat 

hier over smartphones, gsm’s en tablets.  
 

Juridische grond 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens. 
 
Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 
van de sociale zekerheid. 
 

Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008. 
 
De beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het rijksregister. 
 
Het advies nr. 99/09, zoals gewijzigd betreffende de aanduiding van de veiligheidsconsulenten. 
 

De aanbeveling RR nr. 01/2015 van 18 februari 2015 van het Sectoraal comité van het 

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

Adviezen - argumenten 

Het MAT gaf positief advies op 18/09/2019. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad: 
 

Artikel 1: 
neemt kennis van het derde reglement binnen het toestelbeleid: Persoonlijk aangekochte toestellen 
met tussenkomst van de organisatie. 
 
Artikel 2:  
keurt het reglement betreffende het gebruik van de persoonlijk aangekochte toestellen met 
tussenkomst van de organisatie (smartphones, gsm’s en tablets) goed.  
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7. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor laptops van de organisatie 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 
organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving. 
 
Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Een werkgroep werd 
samengesteld om een toestelbeleid uit te werken. 
 

Feiten en context 

Binnen het toestelbeleid werden 4 reglementen uitgewerkt. Het vierde hiervan is het reglement 
betreffende de laptops van de organisatie. Het gaat hier over dienstlaptops, uitleenlaptops en 
persoonlijk toegewezen laptops.  

 

Juridische grond 

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

verwerking van persoonsgegevens. 
 
Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 
van de sociale zekerheid. 
 
Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008. 
 

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

Rijksregister aan de gemeenten en lokale besturen betreffende de informatiebeveiliging. 
 

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

Adviezen - argumenten 

Het MAT gaf positief advies op 18/09/2019. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad: 
 
Artikel 1: 

neemt kennis van het vierde reglement binnen het toestelbeleid: Laptops van de organisatie. 

 
Artikel 2:  
keurt het reglement betreffende het gebruik van laptops van de organisatie (dienstlaptops, 
uitleenlaptops en persoonlijk toegewezen laptops) goed.  
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8. Dotatie hulpverleningszone Rivierenland 2020 - 2025 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 Zoneraad 13 mei 2016: goedkeuring overdracht roerende goederen  

 Zoneraad 2 september 2016: goedkeuring beleidsplan 
 Zoneraad 9 september 2016: goedkeuring overdracht onroerende goederen 
 Zoneraad 6 september 2019: goedkeuring gemeentelijke dotaties 2020-2025 

 

Juridische grond 

 WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 31.07.2007) en 
(erratum 01.10.2007):  

Art. 68.* § 1. De gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke 
gemeentebegroting. Zij wordt ten minste in twaalfden uitbetaald. [Vervangen bij W. van 19 
april 2014, art. 23, 1° (inw. 2 augustus 2014) (B.S. 23.07.2014) –  

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

waarvoor de dotatie bestemd is.  
 Ministeriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak 

van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en de bijhorende 
begrotingswijziging 

 

Adviezen - argumenten 

Alvorens de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2020 aan de zoneraad te kunnen voorleggen 

voor goedkeuring dienen de 18 gemeenteraden de dotaties voor de jaren 2020-2025 goed te 
keuren. De wettelijk voorziene timing voor goedkeuring van de gemeentelijke dotaties in de 
gemeenteraad is uiterlijk 1 november. Een goedkeuring van dotaties in de gemeenteraden is 
tevens van belang in het kader van de financiering van de hulpverleningszone voor de financiering 
van werkingskosten en personeelsuitgaven.  

 

De gemeentelijke dotaties, zoals goedgekeurd door de zoneraad van 6 september 2019, is 

enerzijds samengesteld uit een basisdotatie en bijkomende dotaties: 
 De bijkomende dotaties zijn in navolging van eerdere beslissingen van de zoneraad en 

gemeenteraden met betrekking tot de overdracht van roerende en onroerende goederen. 
 De basisdotatie voor investeringen werd bij de aanvang van de zone bepaald op 500.000 

euro. 
 De basisdotatie voor exploitatie werd bij de aanvang van de zone bepaald op 15 miljoen 

euro per jaar, te verdelen over de gemeenten. Dit bedrag was gebaseerd op de 
gemeentelijke begrotingen van 2009. De zoneraad van 6 september 2019 keurde een 
verhoging van de totale gemeentelijke dotatie goed van 21.256.142 euro per jaar. 

 

De voornaamste oorzaken van de stijging van de exploitatiekosten zijn: 

 de batige saldi van voorgaande dienstjaren vallen weg 
 federale dotaties blijven quasi gelijk 
 de personeelskost stijgt over 5 jaar met 2,5 miljoen euro (o.w.v. indexeringen, 

graadverhogingen, anciënniteit ed). Dit zijn wettelijk bepaalde verhogingen. 

 de leninglasten stijgen met 1,5 miljoen door het samenvallen van investeringen in kazernes 
en voertuigen 

 

We geven mee dat de stijging van het exploitatiebudget reeds rekening houdt met een aantal 
maatregelen die de zoneraad op 6 september 2019 goedkeurde: 

 

 de financiering van nieuwbouwkazernes en renovatie van kazernes zal gebeuren met 

uitzonderlijke investeringsdotaties. 

 de financiering van investeringen in materiaal zal gebeuren met de eerder bepaalde 

investeringsdotatie van maximaal 500.000 euro. De rest van materiaalkost wordt 
gefinancierd met leningen. 
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 het tempo van de nieuwbouwkazernes wordt vertraagd. In de huidige legislatuur wordt 

enkel de vervanging van de post Heist-op-den-Berg ingepland.  

 de vervangingstermijnen van de grote voertuigen wordt verlengd.  

 Voertuigen zullen verschoven worden wanneer het betreffende voertuig in overtal is en de 

afschrijfleeftijd niet bereikt heeft. 

 

Naast bovenstaande maatregelen heeft de zoneraad opdracht gegeven om maatregelen voor te 

bereiden rond DGH, het operationeel organisatieschema, het kazerneringsplan, 
personeelsbezetting. De voorgestelde maatregelen dienen te kaderen in een mogelijk financieel 
gunstig effect en/of meer gelijkwaardige dienstverlening, en dit met effect op lange termijn.  

 

De zoneraad bekrachtigde op 6 september 2019 haar eerdere beslissingen, nl. de verdeling van de 

gemeentelijke dotaties gebeurt vanaf 2020 op basis van het aantal inwoners van de gemeente. 

 

Het tijdsschema voor de goedkeuring van de begroting van de hulpverleningszone voor het 
dienstjaar 2020 is als volgt: 

 zonecollege 20 september 2019: goedkeuring ontwerpbegroting 

 zoneraad 4 oktober 2019: aktename ontwerpbegroting 

 zoneraad 8 november 2019: goedkeuring ontwerpbegroting 

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

hun goedkeuring verleend hebben aan de gemeentelijke dotaties voor de komende jaren.  

 

De hulpverleningszone geeft toelichting over de zonale dotaties en begroting op: 

 1 oktober 2019 om 19u30 

 9 oktober 2019 om 19u30 

Locatie: Kazerne Duffel, Spoorweglaan 2 bus 1, Duffel 

Doelpubliek: gemeenteraadsleden, algemeen directeurs en financieel directeurs 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer : - Datum :   

13/09/2019 

Beschikbaar krediet: - Actie: - Dienstjaar 

Vast te leggen: - AR: - 2020 - 2025 

 
Raadslid M De Laet vraagt wat de fusie eigenlijk heeft opgebracht voor de bevolking van 
Willebroek. In 2015 bedroeg de kostprijs € 934.650,00 en nu bedraagt deze  

€ 1.347.696,00. Dit is een verhoging van bijna 37%. Wat is er nu anders en beter? Ik stel 
vast dat er nu retributies gevraagd worden voor de dienstverlening. Wij gaan mee 
betalen voor de kazerne van Heist op den Berg, maar wat is nu de concrete meerwaarde? 
Zijn de aanrijtijden korter? Wordt er sneller geblust?  

Burgemeester Bevers antwoordt dat het service level gelijk gebleven is en dat we dus 
inderdaad een pak meer betalen voor dezelfde dienstverlening. Het was een verwachting 
om ook meer efficiëntie te hebben en dat is ook de bedoeling in het volgende plan. Men 

wil naar een gelijkwaardig level voor de hele zone en daar betalen we mee de rekening 
van. Ik moet dit ook met lede ogen aanzien. Wel is het zo dat de dotatie voor Willebroek 

nog wel voordeliger is dan voorzien in het KB. Het grootste probleem is de loonkost. 

Raadslid G. Meeus meent dat ook de federale overheid zou moeten bijspringen maar 
vreest dat men dit blokkeert omwille van besparingen. Hij stelt vast dat Mechelen 
alsmaar minder en minder moet betalen. Zij moeten toch een speciale invloed hebben. 

Misschien moet er best een onderzoek komen van een onafhankelijk studiebureau. 

Burgemeester Bevers antwoordt volgens het KB er een 50% - 50% verdeling moet zijn, 
maar dat dit tot op heden nog steeds niet het geval is. Wat Mechelen betreft, dit is 
vandaag vooral een beroepskorps. Men is ook daar aan het kijken om de vrijwilligers in 
te voeren. Mechelen heeft wel nog extra betaald, dan ze zouden moeten doen. 
Momenteel is er binnen de brandweer een financiële commissie, ondersteund door een 
consultant, de efficiëntie aan het bekijken.  
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Raadslid M. De Laet: “Ik ben blij dat u dit samen met ons besluit. Ik ga er van uit dat u 

dit standpunt ook verdedigd binnen de organen van de brandweer.” 

Burgemeester Bevers zegt dat hij dit zeker zal meenemen. Ook richting federale 
overheid wenst hij het signaal te geven ivm de 50% - 50% verdeling. Hij vermeldt dat 
men in de vorige legislatuur de dienstverlening wou stabiliseren en dat er nu op zoek 

gegaan moet worden naar efficiëntiewinsten. De burgemeester geeft ook aan dat men 
niet mag vergeten dat de personeelskosten een aandeel hebben van 80%. 

Raadslid M. De Laet zegt dat het logisch is dat de personeelskosten zo hoog zijn, 
aangezien men alle officieren gepromoveerd heeft. Ook in Willebroek heeft men daar aan 
mee gedaan. Men had – aldus het raadslid – toen beter eens nagedacht vooraleer men 
dat zo maar besliste. 

Burgemeester Bevers geeft aan dat dit vanuit de federale overheid gebeurd is. Maar er 

zijn ook goede dingen. Zo worden de vrijwilligers beter betaald. 

Raadslid Th. Serrien zegt bezorgd te zijn over de vrijwilligers die op beroepsniveau 
moeten functioneren en vraagt of er ook een lijntje kan gelegd worden naar dezelfde 
partijen in de federale regering. 

Burgemeester Bevers zegt dit mee te nemen naar de brandweerraad en zegt dit signaal 
ook door te geven. 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord voor de dienstjaren 2020-2025 met een jaarlijkse 

exploitatiedotatie  van 1.347.696,- euro en een jaarlijkse gewone investeringsdotatie van € 
31.250,- euro aan Hulpverleningszone Rivierenland.  

De gemeenteraad gaat akkoord voor het dienstjaar 2023 met een uitzonderlijke investeringsdotatie 

van 281.250,- euro. 

Artikel 2 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van Hulpverleningszone 
Rivierenland. 

 
 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

9. Iverlek - Buitengewone Algemene Vergadering - 17 december 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek werd per aangetekend schrijven van 17 september 2019 opgeroepen om 
deel te nemen aan de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van Iverlek die op 17 
december 2019 om 18u00 plaats heeft in Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen. 
 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel 
aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
 
Punten op de agenda:  
 

1. Statutenwijziging 
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a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te 
doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

2. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen PBE en 
Riobra door de opdrachthoudende vereniging Iverlek: 

a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-
operatie. lnzonderheid de erkenning Fluvius Zenne-Dijle als 
distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas. 

b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad 
van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie 
door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iverlek van heel het 
vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en 

verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen 
verenigingen PBE en Riobra, met juridische inwerkingtreding per L januari 2020 
en fiscale boekhoudkundige inwerkingtreding per 1- januari 2020. 

De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de 
vennootschop kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige 

stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschoppen en kosteloos 

een kopie van deze stukken verkrijgen. 
c. Goedkeuring van de fusie door overneming van PBE en Riobra door Iverlek 

overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1".2, bij wijze van 
overdracht aan Iverlek van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle 
activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de overgenomen 
verenigingen van nieuwe aandelen A en A' van Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle), en 

dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, 
riolering, warmte en strategische participaties, zonder aanduiding van nominale 
waarde, en volledig volstort. 

De aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de overgenomen 
verenigingen zonder opleg. De huidige toekenning van één winstbewijs per activiteit waarvoor is 
toegetreden blijft behouden. 
En dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 30 juni 2019 en een 

definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2019. 

En overeenkomstige kapitaalwijzigingen. 
d. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers. 
e. Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde 

opdrachthoudende vereniging Fluvius Zenne-Dijle. 
f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 

desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de 
fusie door overneming van PBE en Riobra door Iverlek, en inzonderheid 
verlening van machtiging om : 

 de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden 
ten aanzien van de fusie door overneming van PBE en Riobra door 
Iverlek zoals vermeld onder punt 2.1. vast te stellen; 

 de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen; 

 het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve 
inschrijving; 

 de kapitaalverhoging vast te stellen en navenante aanpassing van de 
statuten 

 het register van de deelnemers aan te passen; 
 daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles 

te doen wat nodig of nuttig kan zijn. 
g. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande 

agendapunten tot en met 1.6 bij authentieke akte te doen vaststellen. 
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de 
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020. 

4. Code goed bestuur. 
5. Statutaire benoemingen. 
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
7. Statutaire mededelingen.  
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Vertegenwoordigers: 

- Eddy Moens – vertegenwoordiger 
- Michel Eeraerts – plaatsvervanger 

 
Fusievoorstel 

 
De opdrachthoudende verenigingen Iverlek, PBE en Riobra staan samen in voor een aantal 
nutsvoorzieningen in de Vlaams-Brabantse en Antwerpse regio. Iverlek is distributienetbeheerder 
voor elektriciteit en aardgas voor 51 gemeenten die zich situeren in 
de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. PBE is distributienetbeheerder voor elektriciteit 
voor 20 gemeenten uit de provincie Vlaams-Brabant en staat tevens in voor de kabelactiviteit 
in 14 gemeenten. Riobra is belast met de activiteit riolering in 26 gemeenten uit de provincie 

Vlaams-Brabant. 
 
Gelet op de verplichting van het energiedecreet (artikel 4.1.1..) om tegen 1 januari 2021, als 
distributienetbeheerder te beschikken over een aaneensluitend geografisch afgebakend 
gebied en de verplichting om als gemeente dezelfde distributienetbeheerder te hebben voor 

de activiteiten elektriciteit en aardgas, dringt een fusie zich op. 

 
Het is de bedoeling om de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de 
drie voornoemde verenigingen tot Fluvius Zenne-Dijle te fusioneren. Het werkingsgebied van 
Fluvius Zenne-Dijle zal bestaan uit 70 gemeenten-deelnemers, met name Aarschot, Asse, 
Beersel, Begijnendijk, Bekkevoort, Berlaar, Bertem, Bever, Bierbeek, Bonheiden, Boortmeerbeek, 
Bornem, Boutersem, Diest, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Geetbets, 
Gooik, Glabbeek, Haacht, Halle, Heist-op-den-Berg, Herent, Herne, Herselt, Hoegaarden, 

Hoeilaart, Holsbeek, Huldenberg, Hulshout, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, 
Kortenaken, Kortenberg, Kraainem, Landen, Lennik, Leuven, Liedekerke, Linkebeek, Linter, 
Londerzeel, Lubbeek, Mechelen, Merchtem, Opwijk, Oud-Heverlee, Overijse, Pepingen, Putte, 
Puurs - Sint-Amands, Roosdaal, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Genesius-Rode, Sint- 
Katelijne-Waver, Steenokkerzeel, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, 
Tremelo, Wezenbeek-Oppem, Willebroek, Zaventem, Zemst en Zoutleeuw. 
 

Het voorgestelde fusieproject kadert ook in de wens van de Vlaamse Regering tot 

vereenvoudiging van de organisatie van het distributienetbeheer. ln de eerste plaats moet 
een grotere transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt gestreefd naar een 
vermindering van het aantal bestuursmandaten. 
 
Het is de bedoeling dat Fluvius Zenne-Dijle in de toekomst fungeert als één 'multi utility'- 

entiteit, waarin samen met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas ook de schaal- en 
synergievoordelen voor de activiteiten kabelnetwerk, riolering en warmte maximaal worden 
geoptimaliseerd. 
 
De fusie van de drie entiteiten zal onder meer synergievoordelen en kostenbesparingen 
opleveren, zowel op het terrein als bij de centrale diensten en toelaten om te werken in één 
homogeen lokaal geografisch aaneengesloten exploitatiegebied. 

 
Na een onderzoek van de juridische mogelijkheden om de voorgenomen integratie te 
realiseren, is een fusie door overneming conform artikel 693 en volgende van het Wetboek 
van Vennootschappen met PBE en Riobra als over te nemen entiteiten en Iverlek als 
overnemende entiteit de meest aangewezen rechtsfiguur om tot het gewenste resultaat te 

komen. 
 

De keuze voor Iverlek (en niet PBE of Riobra) als overnemende entiteit werd gemaakt vanuit 
overwegingen van administratieve eenvoud: het is namelijk zo dat bij de keuze voor Iverlek als 
overnemende entiteit de te ontwikkelen activiteiten i.v.m. overdrachten van vergunningen, 
attesten, licenties e.d. van de over te nemen entiteiten naar de overnemende entiteit het 
kleinst, en de kostprijs van de operatie aldus maximaal kan gedrukt worden. 
 

Het gehele vermogen van PBE en Riobra zal ingevolge een ontbinding zonder vereffening 
overgaan op Iverlek en dit vanaf l januari 2020. Op het ogenblik van de realisatie van de 
voorgenomen fusie zullen PBE en Riobra van rechtswege ophouden te bestaan. 
 
Ter gelegenheid van de voorgenomen fusie door overneming zal een naamswijziging worden 
doorgevoerd in Fluvius Zenne-Dijle. 
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Door deze fusie wordt reeds ten dele tegemoet gekomen aan het artikel 4.1.1 van het 

Energiedecreet.  
 
In het voorjaar van 2020 zullen de nodige voorstellen tot partiële splitsingen 
ter behandeling en goedkeuring worden voorgelegd zodat per 1 januari 2021 alle betrokken 

gemeenten Fluvius Zenne-Dijle als distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas 
hebben en voldoen aan artikel 4.1.1 van het Energiedecreet. 
 
Ontwerp statuten Fluvius Zenne-Diile 
 
Naar aanleiding van het voorstel van fusie tussen Iverlek, PBE en Riobra met ingang van 1 
januari 2020 wordt ook een ontwerp van nieuwe statuten voor de gefuseerde vereniging 

Fluvius Zenne-Dijle ter goed keuring voorgelegd. 
 
Aangezien Iverlek de overnemende entiteit is, wordt vertrokken van de statuten van Iverlek. 
Hieraan zullen als belangrijkste aanpassingen volgende wijzigingen worden aangebracht: 
 

1. Nieuwe benaming  

De níeuwe benaming Fluvius Zenne-Dijle zal worden opgenomen in artikel 1 van de 
statuten. 
 

2. Duurtiid 
Iverlek en PBE hebben een duurtijd tot en met 29 maart 2037. Riobra heeft een duurtijd 
tot 24 november 2023. Er zal hiermee in de statuten van Fluvius Zenne-Dijle rekening 
worden gehouden. 

 
3. Governance - Raad van Bestuur en Regionale Bestuurscomités 

Fluvius Zenne-Dijle zal - ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017 - de hiernavolgende bestuursorganen tellen: 

 een raad van bestuur die bestaat uit 15 leden, waarvan maximaal twee derden van de 
bestuurders van hetzelfde geslacht is. Hieraan wordt één lid met raadgevende stem aan 
toegevoegd. 

 drie regionale bestuurscomités. 

 
4. Aanpassingen als gevolg van de statutaire medewerkers van PBE die werden 

ondergebracht in de opdrachthoudende vereniging Fluvius 
De statutaire vast benoemde personeelsleden van PBE werden per 1 april 2019 
ondergebracht in de opdrachthoudende vereniging Fluvius om vervolgens gedetacheerd 

te worden naar Fluvius System Operator cvba. Bijgevolg zal de opdrachthoudende 
vereniging Fluvius in een aantal artikelen vermeld worden (o.a. bij de definities, bij het 
beroep doen op de werkmaatschappij,... )  
 

5. Kapitaal - aandelen - winstverdeling 
Om te kunnen garanderen dat elke deelnemer zijn rechtmatig aandeel in de winst 
behoudt ten opzichte van hun winstaandeel van vóór de realisatie van de fusie worden 

de kapitaalstructuur en de winstverdeling aangepast. Dit is noodzakelijk gelet op de 
verschillende principes van winstverdeling binnen elke huidige entiteit en gelet op de 
verschillende rendementen van elke entiteit die het gevolg zijn van de verschillende 
kapitalisatiegraad. 
 

We verwijzen naar analoge statutenaanpassingen die recent doorgevoerd werden binnen 
Fluvius Antwerpen (ingevolge fusie Iveg, IMEA en Integan) en Iveka (ingevolge partiële 

splitsing voor Vorselaar) met als doel maximale winstneutraliteit na te streven. 
 
Technisch gezien zal een referentiewinst (talon) per gemeente worden ingevoerd en zal 
er gewerkt worden enerzijds met niet-preferente aandelen Ae, Ag, en anderzijds 
preferente aandelen Ae' en Ag'.  
 

Preferente aandelen zijn aandelen toegekend voor het ingebracht eigen vermogen boven de door 
de VREG vooropgestelde doelverhouding totale eigen vermogen versus de waarde van de 
ingebrachte activa, momenteel 40 %. 
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Deze preferente aandelen worden vergoed overeenkomstig de kapitaalkostenvergoeding 

voor vreemd vermogen, gecorrigeerd met vennootschapsbelasting, zoals bepaald binnen 
de geldende tariefmethodologie van de VREG. 
.. 
Deze theoretische referentiewinst (talon) zal worden bepaald op de situatie per 31 

december 20t7. Daarnaast werden in de statuten aangevuld met de aandelen voor de anderen 
activiteiten, zijnde aandelen Aov voor de activiteit openbare verlichting, de aandelen Ar en Ar' voor 
de activiteit riolering. 
 

6. Aanpassing van het deelnemersregister 
Opschortende voorwaarden 
De fusie door overneming wordt beschouwd als één ondeelbaar geheel, en de realisatie ervan 

is onderworpen aan de - op heden gekende - volgende opschortende voorwaarden: 
a. de voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering 

van Iverlek, PBE en Riobra van de ontwerpstatuten van de gefuseerde 
onderneming Fluvius Zenne-Dijle; 

b. de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die 

leidt tot de opdrachthoudende vereniging Fluvius Zenne-Dijle; 

c. de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de 
Buitengewone Algemene Vergaderingen van alle drie betrokken 
opdrachthoudende verenigingen met bijhorende statuten van Fluvius Zenne-
Dijle; 

d. het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Fluvius Zenne-Dijle als 
distributienetbeheerder elektriciteit én aardgas 

e. de voorafgaande goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van 

Iverlek, PBE en Riobra van alle voorwaarden opgenomen in het hoofdstuk ll van 
de beschreven fusie, namelijk 

 
 de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Iverlek a rato van 25 euro per 

eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas 
 de aanpassing binnen Iverlek van haar bestaande aandelen (i.e. per 31.12.2019) 

houdende de creatie van aandelen A (niet-preferente aandelen) en A (preferente 

aandelen) binnen de activiteit Elektriciteit en Gas à rato van één aandeel per 25 euro 

 de aanpassing binnen PBE van haar bestaande aandelen en winstbewijzenstructuur (i.e. 
per 31.12.2019) houdende de schrapping van de aandelen E, T en G en winstbewijzen E 
en T en met de creatie van een analoge aandeelhouderstructuur als de overnemende 
entiteit. 

 de aanpassing binnen PBE van haar bestaande aandelen (i.e. per 31.12.2019) houdende 

de creatie van aandelen A (niet-preferente aandelen) en A' (preferente aandelen) 
binnen de activiteit Elektriciteit en Gas à rato van één aandeel per 25 euro 

 de aanpassing binnen Riobra van haar bestaande aandelenstructuur (i.e. per 
31.12.2019) houdende de vervanging van de aandelen Ra en Rb door de aandelen R 
met een waarde van één aandeel per 25 euro en vervanging van de aandelen Ri door de 
aandelen R' met een waarde van één aandeel per 25 euro. 

 

Door de geplande fusie door overneming van PBE en Riobra door Iverlek ontstaat één nieuwe 
distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor de Vlaams-Brabantse en Antwerpse 
regio. 
 
Overeenkomstig artikel 4.1.1 van het energiedecreet wijst de reguleringsinstantie voor elk 

distributienet de netbeheerder aan. Indien het distributienet in kwestie geheel of gedeeltelijk 
eigendom is van een gemeente of van een groep van gemeenten, gebeurt die aanwijzing op 

voorstel van deze gemeente of groep van gemeenten. Volgens artikel 4.1.4. van het 
energiedecreet eindigt de aanwijzing van de bij de fusie betrokken distributienetbeheerders 
van rechtswege en moet een nieuwe distributienetbeheerder door de VREG worden 
aangewezen. 
 
In het vooruitzicht van de geplande fusie van PBE, Riobra en Iverlek tot 'Fluvius Zenne-Dijle' op 

1 januari 2020 hebben de Raden van Bestuur van PBE en Iverlek in hun zitting van 16 
september 2019 hun goedkeuring gehecht aan het voorstel tot de aanwijzing van Fluvius 
Zenne-Dijle als distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor het volledige 
grondgebied waarop momenteel beide distributienetbeheerders actief zijn.  
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Zij hebben beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de vertegenwoordigers van de deelnemende 

gemeenten te agenderen op hun respectieve buitengewone algemene vergaderingen van 17 en 20 
december 
2019. 
 

De VREG zal geïnformeerd worden over het standpunt dat de algemene vergadering heeft 
ingenomen. 
 

Juridische grond 

Het feit dat de Gemeente Willebroek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
 

Het feit dat de Gemeente Willebroek per aangetekend schrijven van 17 september 2019 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek die op 17 
december 2019 plaatsheeft in Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen.  
 

Het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de Gemeente Willebroek per brief van 17 
september 2019 overgemaakt werd.  

 
Artikel 432, artikel 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende 
gemeenten hun vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van een opdrachthoudende 
vereniging bij gemeenteraadsbesluit diene naan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat 
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
 

Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.  
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur. 
 

De Gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2019, houdende de vervanging van een 
vertegenwoordiger van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december 2025). 
 
Het decreet lokaal bestuur.  
 

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:  
 Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen 
 Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de 

daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook 
statutaire werknemers worden ingezet 

 Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Stemming over de agenda :  

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, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Stemming over de afvaardiging :  

 

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, 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 onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

 

De gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 19 september 2019 van Iverlek, 

Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de Algemene 
Vergadering in Buitengewone zitting van vrijdag 17 december 2019 om 18u00 in Technopolis, 
Technologielaan 1, 2800 Mechelen. 

 
Artikel 2 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in Buitengewone 
zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 17 december 2019  
 
Artikel 3 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot statutenwijziging. 

 
Artikel 4 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overname van de 
opdrachthoudende verenigingen PBE en Riobra door de opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
 
Artikel 5 

besluit zijn goedkeuring te hechten aan de bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet 

lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020. 
 
Artikel 6 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de code goed bestuur. 
 

Artikel 7 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de statutaire benoemingen.  
 
Artikel 8 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de mogelijke uitbreiding van activiteiten gemeenten voor 
(neven)activiteiten. 
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Artikel 9 

besluit zijn goedkeuring te hechten aan de statutaire mededelingen. 
 
Artikel 10 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde aanwijzing door de VREG van Fluvius 

Zenne-Dijle als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor het volledige grondgebied 
waarop momenteel Iverlek en PBE actief zijn.  
 
Artikel 11 
besluit de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de Algemene 
Vergadering in Buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 17 december 
2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 

gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 
 
Artikel 12 
besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek, Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven tav het vennootschapssecretariaat.  

 
 

10. Fluvius Antwerpen - Buitengewone Algemene Vergadering - 19 december 

2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek werd per aangetekend schrijven van 18 september 2019 opgeroepen om 
deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen die op 19 
december 2019 plaats heeft in Afspanning de Jachthoorn, Doornstraat 11, 2550 Kontich. 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek neemt ingevolge de fusie van Iveg met IMEA en Integan vanaf deze 
legislatuur voor één of meerdere activiteiten deel aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Antwerpen. 
 
Punten op de agenda:  
 
1. Statutenwijziging: 

a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte 
te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.   

2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 en 728 e.v. van het 
W.Venn. van de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de 
activiteiten van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij hebben 
toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Fluvius 
Antwerpen (overnemende vennootschap). 

a. Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende 
voorwaarden en tijdsbepaling. 

b. Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere 
verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 
731 W.Venn.) met betrekking tot de voorstellen tot partiële splitsing door 
overneming, met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 
2020. 
 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging 
kennis nemen van de splitsingsvoorstellen, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken 
bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een 
kopie van deze stukken verkrijgen. 
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c. Goedkeuring van: 

i. de partiële splitsingen door overneming van de Opdrachthoudende 
Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de 
gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij hebben 
toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende 

Vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende vennootschap) omvattende 
alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2019, 
met inwerkingtreding per 1 januari 2020 en dit op basis van de 
ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 30 juni 2019 en 
een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 
2019. 

ii. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen. 
d. Aanvaarding van de aansluiting voor de activiteit elektriciteit en aardgas van de 

gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel binnen Fluvius Antwerpen vanaf 
1 januari 2020. 

e. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 

desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de 

partiële splitsingen en kapitaalwijzigingen en inzonderheid verlenen van machtiging 
aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 

i. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten 
aanzien van de partiële splitsingen zoals vermeld onder punt 2.1. vast te 
stellen; 

ii. de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen; 
iii. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 

hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve 
inschrijving;   

iv. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen vast te 
stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de 
activa en passiva van de partieel op te splitsen verenigingen en de 
overnemende verenigingen per 31 december 2019, berekend volgens de 
principes vastgelegd in de partiële splitsingsvoorstellen en de bijzondere 

verslagen over de partiële splitsingsvoorstellen, dit na revisorale controle 

van de cijfers per 31 december 2019; 
v. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te 

doen wat nodig of nuttig kan zijn; 
vi. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 

beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering 

van de partiële splitsingen in de meest brede zin.  
f. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaand agendapunt 2 

bij authentieke akte te doen vaststellen. 
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting 2020. 

4. Code goed bestuur. 

5. Statutaire benoemingen. 
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
7. Statutaire mededelingen. 
 
Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: 

- Vertegenwoordiger: Michel Eeraerts 
- Plaatsvervanger: Solange Cluydts 

 

Juridische grond 

Het feit dat de Gemeente Willebroek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. 
 
Het feit dat de Gemeente Willebroek per aangetekend schrijven van 18 september 2019 werd 

opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen 
die op 19 december 2019 plaatsheeft in Afspanning de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 
Kontich. 
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Het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de Gemeente Willebroek per brief van 

18 september 2019 overgemaakt werd. 
 
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen: 

- Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen  

- Winstverdeling preferent / niet-preferent – referentiewinst 
- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en 

de daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook 
statutaire werknemers worden ingezet  

- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling. 
 
Naar aanleiding van de uittredingen van de 4 Iveka-gemeenten die ervoor geopteerd hebben om 

op 1 januari 2020 toe te treden tot de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen en waarvan 
akte genomen werd op de algemene vergaderingen van respectievelijk 18 en 26 juni 2019 werd 
een voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt. 
  
Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten  

omvat, zal overeenkomstig artikel 677 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen 

overgaan naar Fluvius Antwerpen en dit vanaf 1 januari 2020.   
 
 De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door overneming zijn:  

- De voorafgaande goedkeuring door de Buitengewone Algemene 
Aandeelhoudersvergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Fluvius 
Antwerpen en Iveka van de voorgestelde partiële splitsing door overneming.  

- De voorafgaande goedkeuring door de Buitengewone Algemene Aandeelhouders-

vergadering van Fluvius Antwerpen van de omzetting van het aantal bestaande 
aandelen binnen Fluvius Antwerpen à rato van 25 euro per eigen vermogenswaarde 
voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T, Publigas, openbare verlichting, 
riolering en kabel.   

- De voorafgaande goedkeuring door de Buitengewone Algemene 
Aandeelhoudersvergadering van Fluvius Antwerpen tot aanpassing van haar 
bestaande aandelen (i.e. per 31.12.2019) A (niet-preferente aandelen) en A’ 

(preferente aandelen) binnen de activiteit Elektriciteit en Gas waarbij de A’-

aandelen het excedent vertegenwoordigen aan Eigen Vermogen boven 40% van de 
RAB binnen de activiteit Elektriciteit en de activiteit Gas. 

 
Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 juni 
2019.  Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2019 die geattesteerd zullen worden 

door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de 
goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 30 juni 2019 (voorlopige 
ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt.  Deze werkwijze laat in de eerste plaats toe om 
met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo dicht 
mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2020, waarop genoemde partiële splitsingen binnen 
Iveka en Fluvius Antwerpen fiscaal en juridisch van kracht worden.  
 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt 
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 

de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.  
 

De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur. 
 
Het decreet lokaal bestuur.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: 

Stemming over de agenda :  

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, 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 onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

 

Stemming over de afvaardiging :  

 

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, 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 onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad:  

 
Artikel 1 
neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 19 september 2019 van Fluvius Antwerpen, 
Antwerpsesteenweg 260, 2660 Antwerpen, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen die op 19 december 2019 plaatsheeft 

in Afspanning de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich. 
 

Artikel 2 
Besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van Fluvius Antwerpen d.d. 19 december 2019. 
 
Artikel 3 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de 

opdrachthoudende verenging Fluvius Antwerpen.  
 
Artikel 4 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de voorstellen van partiële splitsing Fluvius 
Antwerpen/Iveka door overneming inzake de overgang van Iveka naar Fluvius Antwerpen van de 
activiteiten verbonden aan de 4 uittredende gemeenten. 
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Artikel 5 

besluit de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 19 december 
2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 

 
Artikel 6 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be-, 
slissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Fluvius Antwerpen, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Antwerpen tav het 
vennootschapssecretariaat.  

 
 

Omgeving 

11. IVAREM - Wijziging van de statuten 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IVAREM, ontvangen op 12 september 2019, 
uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 13 december 2019 om 17u30. 
De vergadering zal plaats hebben in Vergaderzaal Themis, Administratieve gebouw IVAREM, 

Leuvensesteenweg 443D, Muizen. 
 
Op deze vergadering staat ook de wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM geagendeerd. 
 

Feiten en context 

De gemeente is deelnemer aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2019 zal een wijziging van de statuten 
behandelen gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals verschenen in het 
Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018. 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te 

keuren. 
 
Vertegenwoordigers: 

- Solange Cluydts – vertegenwoordiger 
- Michel Eeraerts – plaatsvervanger 

 

Juridische grond 

Decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur. 

 
De nieuwe gemeentewet. 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 

Artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 
 
Het decreet lokaal bestuur. 
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De statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 

vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 
2007, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010, 13 december 2013, 17 juni 2016, 15 
december 2017 en 7 december 2018. 
 

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

algemene vergadering. 
 
Artikel 434 § 5 van het nieuw Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemene vergadering een 
code van goed bestuur vaststelt. 
 

De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 

vertegenwoordigers van ons bestuur. 
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december  2025). 
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2019, houdende de vervanging van een 

vertegenwoordiger van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december 2025). 
 
Document VVAV1900016, houdende het ontwerp tot wijziging van de statuten van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals 
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 5 
juli 2019. 

 

Document VVAV1900017, houdende het ontwerp tot wijziging van de statuten van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals 
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 
30 augustus 2019. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Stemming over de agenda :  

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, 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 onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 



25 

Stemming over de afvaardiging :  

 

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, 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 onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad:  
 
Artikel 1 
Neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2019. 

 
Artikel 2 
hecht zijn goedkeuring aan het door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM voorgestelde ontwerp van wijziging van artikel 9 van de statuten (doc.VVAV1900016) en 
de schrapping van bijlage 1 van de statuten (doc.VVAV1900017), waarover de buitengewone 
algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM zal beraadslagen en beslissen 
op 13 december 2019. 

 
Artikel 3 

verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering van 13 december 
2019 van de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat om te beraadslagen en te 
beslissen overeenkomstig voormeld besluit. 
 

Artikel 4 
besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM (Vera Noppe).  
 
 

12. IVAREM - Buitengewone Algemene Vergadering - 13 december 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  schrijven van IVAREM, ontvangen op 12 september 2019 uitgenodigd op de 
Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 13 december 2019 om 17u30. De vergadering zal 
plaats hebben in Vergaderzaal Themis, Administratieve gebouw IVAREM, Leuvensesteenweg 443D, 

Muizen. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

1. Aanduiding stemopnemers 

2. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 
regio Mechelen (IVAREM): 
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a. Artikel 10. PLAATSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: herschikking 

aandelen  
b. Bijlage 1: BIJDRAGEPLAFONDS: schrapping 

3. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 
regio Mechelen (IVAREM) te coördineren 

4. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 13 
december 2019. 

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

- Solange Cluydts – vertegenwoordiger 
- Michel Eeraerts – plaatsvervanger 

 

Juridische grond 

Decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur. 
 

De nieuwe gemeentewet. 
 

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 
 
De statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 

vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 
2007, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010, 13 december 2013, 17 juni 2016, 15 
december 2017 en 7 december 2018. 
 
Het lidmaatschap van de Gemeente van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
Artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

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

Artikel 434 § 5 van het nieuw Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemene vergadering een 
code van goed bestuur vaststelt. 
 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur. 
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 

vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december  2025). 
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2019, houdende de vervanging van een 

vertegenwoordiger van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december 2025). 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Stemming over de agenda :  

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, 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 onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

 

Stemming over de afvaardiging :  

 

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, 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 onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad:  
 
Artikel 1: 
neemt kennis van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2019. 

 
Artikel 2: 
hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM voorgestelde agenda. 
 
Artikel 3: 
besluit dat zijn afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2019 

van de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat heeft om te beraadslagen en te 
beslissen overeenkomstig voormeld besluit. 
 

Artikel 4:  
Deze beslissing wordt nog ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM, ter attentie van Vera Noppe (secretariaat).  
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13. Straatnaamgeving - voorstel verkaveling Bezelaeren (V20140005) 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het college van  burgemeester en schepenen ontving op 17 april 2014 een aanvraag tot het 
verkavelen van gronden bestemd voor woningbouw + aanleg wegenis en riolering – op een perceel 
gelegen Mercuriusstraat/Uranusstraat, 2830 Willebroek - kadastraal gekend: afd. 4 sectie B nrs. 
302R, 303K, 303R2, 304C, 328P, 336L en 358Y2. 
 
Het dossier werd op 16 mei 2014 volledig en ontvankelijk verklaard.  
 

Aan Real Estate IS NV, Persoonshoek 7B3 te 2800 Mechelen en Exagoon NV, Oostdijk 5 te 2830 
Willebroek werd door het College van Burgemeester en Schepenen een vergunning afgeleverd in 
zitting van 10 oktober 2014.  
 

Op 8 januari 2015 werd beroep aangetekend voor de voornoemde verkavelingsvergunning. 
 

In zitting van 12 februari 2015 werd door de Deputatie een verkavelingsvergunning afgeleverd.  
 
Op 30 augustus 2019 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor 
te stellen over te gaan tot het verlenen van volgende straatnamen: 
 

- Voor de wegenis langsheen de kavels B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11-B12-A1-A2-
A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14-A15-A16-A17-A18-A19-A20-A21-A22: 

Saturnusstraat 
 

- Voor de wegenis langsheen de kavels B13-B14-B15-B16-B17-B18-B19-B20-B21-B22-B23-
B24-B25-B26: Neptunusstraat 

 

Feiten en context 

Naar aanleiding van de ontwikkeling van de site Bezelaeren, gelegen tussen het gebied Hinxelaar-

Uranusstraat-Mechelsesteenweg, wordt een nieuwe straat aangelegd die een straatnaam moet 
krijgen.  
 
Het gaat om een verkavelingsvergunning met 48 kavels die bestemd zijn voor woningbouw (de 
loten A23 en A24 werden uit de vergunning gesloten).  
 

De ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer zal gebeuren via de Uranusstraat en de 
Mercuriusstraat. 
 
Er dient een nieuwe straatnaam gekozen te worden voor de wegenis gelegen langsheen de kavels 
B19-B20-B21-B22-B23-B24-B25-B26 en B13-B14-B15-B16-B17-B18.  
 
Langsheen de andere kavels (B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11-B12-A1-A2-A3-A4-A5-A6-

A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14-A15-A16-A17-A18-A19-A20-A21-A22) dient eveneens een 
nieuwe straatnaam gekozen te worden. 

 
Verwijzend naar plan ‘V20140005_plan’ wordt een straatnaam gevraagd voor de nieuwe wegenis 
gelegen langsheen de kavels B13 tot en met B26.  
Er wordt tevens een nieuwe straatnaam gevraagd voor de nieuwe wegenis langsheen de kavels B1 
tot B12 en A1 tot en met A22. 

 

Juridische grond 

Decr. 28.01.1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 
07.04.1977), gewijzigd bij: 

 Decr. 01/07/1987 houdende de wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 01/09/1987; 

 Decr. 04/02/1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming 
van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 25/02/1997; 
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 Decr. 29/11/2002 houdende de wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 

bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, B.S. 17/12/2002. 
 
Omzendbrief 4 mei 1988 (over reclame op naamborden), B.S. 3 juni 1988  
 

V. en A., VI.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 

Bij de straatnaamgeving wordt in de eerste plaats rekening gehouden met oude kadasternamen of 
toponiemen die op oude kaarten van de betreffende verkaveling terug te vinden zijn, zoals wordt 
voorgesteld door de Provinciale Commissie voor Straatnaamgeving. 

 
Op 20 februari 2019 werd advies gevraagd aan de Sectorale Adviesraad Cultureel Patrimonium & 
Erfgoed.  
 

Op 27 augustus 2019 maakte de Sectorale Adviesraad Cultureel Patrimonium & Erfgoed ons 
volgend advies over: 

 
“Aangezien het te verkavelen perceel grenst aan reeds bestaande straten met namen van planeten 
stelt de adviesraad voor om een straatnaam hieraan gelinkt te gebruiken. 
 
De adviesraad adviseert daarom voor deze verkaveling volgende mogelijke straatnamen: 
 
- Saturnusstraat of Neptunusstraat” 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
 
Raadslid Th. Serrien zegt dat Groen zich owv symbolische redenen onthoudt. 

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, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen besluit de raad over te gaan tot het 
verlenen van volgende straatnamen: 

 
- Voor de wegenis langsheen de kavels B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11-B12-A1-A2-

A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14-A15-A16-A17-A18-A19-A20-A21-A22: 
Saturnusstraat 

 
- Voor de wegenis langsheen de kavels B13-B14-B15-B16-B17-B18-B19-B20-B21-B22-B23-

B24-B25-B26: Neptunusstraat 
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IVA Innova 

14. Goedkeuring desaffectatie en verkoop restperceel Grote Bergen 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
De heer en mevrouw De Smedt Peter – Moortgat Ingrid wonende Grote Bergen nr.3 te Heindonk 
hebben bij wijze van een schriftelijke aanvraag in het jaar 2003 hun interesse betoond om een 

perceeltje van +/- 101 m², gelegen voor hun eigendom, aan te kopen. 
 
 
Feiten en context 
 
Het voornoemde perceel, gelegen in het openbaar domein, vormt een inspringende hoek met 
woning Grote Bergen nr. 3 en het openbaar domein. 

 
Dit perceel heeft geen nut tot het openbaar domein, behoudens de inrichting van een verlichting- 
en elektriciteitspaal met de daarbij horende luchtverbindingen. 
 
Het onderhoud en eventuele beplanting ervan beter kan gebeuren door de eigenaars van 
aanpalend eigendom. 
 

In het College van 25 februari 2003 en de Gemeenteraad van december 2004 werd reeds een 
overeenstemming bereikt inzake het principe tot de verkoop van het restperceel.  
 
De heer en mevrouw De Smedt Peter- Moortgat Ingrid, de kandidaat-kopers, hebben destijds een 
aankoopbelofte ondertekend. 
 

 
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°. 
 

 
Adviezen – argumenten 
 
In navolging van de principiële goedkeuring door de gemeenteraad werd, na uitsluiting van de 
twijfels met betrekking tot ondergrondse leidingen, op 22 februari 2016 een afpalingsplan 
opgemaakt door het Landmeetkundig Studie -en vastgoedbureel Jan Foqué BVBA, Bezelaerstraat 
128 te Willebroek. 

 
Op voornoemde afpalingplan staat het voornoemde perceel in gele kleur aangeduid en dit met een 
gemeten oppervlakte van 76,20 m². 
 
Voormelde plan werd geregistreerd in de databank van de afbakeningsplans met het 

referentienummer 12013-10026. 

 
Na prekadastratie is het perceel openbaar domein gekend als Willebroek 3de afdeling sectie A nr. 
305/A P0000 met een oppervlakte van 76,20 m². 
 
Dit perceel heeft geen nut tot het openbaar domein, behoudens de inrichting van een verlichting- 
en elektriciteitspaal met de daarbij horende luchtverbindingen. 
 

Het onderhoud en eventuele beplanting ervan beter kan gebeuren door de eigenaars van 
aanpalend eigendom. 
 
De kandidaat kopers aanvaarden de last op het goed houdende de inrichting van een verlichting- 
en elektriciteitspaal met de daarbij horende luchtverbindingen. 
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In de verkoopakte wordt opgenomen dat de nutsmaatschappijen ten allen tijde toegang hebben tot 

deze installatie. 
 
De grondwaarde voor restpercelen werd voor de eerste helft van het jaar 2019 bij diverse 
onbebouwde percelen vastgesteld op € 99,00 /m². 

 
Voorgesteld wordt om voor het gemeentelijk perceel, 3de afdeling sectie A, na desaffectatie en na 
prekadastratie gekend onder het gereserveerd nummer 3de afdeling sectie A nr. 305/A P0000 met 
een gemeten oppervlakte van 76,20 m², de waarde  te bepalen op € 7.544,00. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 

 
De vergoeding van de grondoverdracht wordt bepaald op € 7.544,00. 
Deze vergoeding kan mede opgenomen worden in de desinvestering: 
AR: 2620000  Beleidsitem: 62090     
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: [Vul het krediet 

in] 

Actie:  Dienstjaar 

Vast te leggen: € 7.544,00 AR: 2620000 2019 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 

 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de desaffectatie van een grondperceel gelegen in het openbaar 
domein langs de Grote Bergen 3de afdeling sectie A, zonder nummer, na prekadastratie gekend 
onder het gereserveerd nummer 305/A P0000, met een gemeten oppervlakte van 76,20m², zoals 
aangeduid in gele kleur op het afpalingsplan opgemaakt de dato  22 februari 2016 door het 
Landmeetkundig studie- en vastgoedbureel Jan Foqué BVBA, Bezelaerstaat 128 te Willebroek. 

 

Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan de overdacht van een restperceel, gelegen langs de Grote Bergen 3de 
afdeling sectie A, zonder nummer, na prekadastratie gekend onder het gereserveerd nummer 
305/A P0000, met een gemeten oppervlakte van 76,20m², aan de heer en mevrouw De Smedt 
Peter – Moortgat Ingrid wonende te Willebroek Grote Bergen 3, dit tegen de som van € 7.544,00. 

 
Artikel 3   
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en 
uitvoering van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de 
gemeente zal optreden bij het verlijden der akte. 
 
 

15. Goedkeuring afstand en affectatie stedelijk plein Schoolweg en 

verbindingsweg Geuzenstraat 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 

 
In de Raad van 22 maart 2019 werd de gunning en toewijzing van de “projectmatige verkoop Hoek 
Schoolweg” aan het Bouwbedrijf Dethier NV – Immo Dethier NVIndustrieterrein Kolmen 1107 te 
3570 Alken goedgekeurd. 
 
In de daarop volgende Raad van 28 juni 2016 werd goedkeuring verleend aan het ontwerp 
“Realisatieconvenant projectmatige verkoop hoek Schoolweg”. 
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Op 21 november 2016 werd de verkoopakte verleden “hoek Schoolweg” houdende de percelen van 

het projectgebied : Een perceel grond gelegen op de hoek van de Emiel Vanderveldestraat en de 
Schoolweg, bekend volgens titels sectie A, nummers 789/M/5, 789/V/4 en deel van nummers 
789/G/5, 789/F/5 en 789/B en D, bekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummers 
789/M/5, 789/V/4, en deel van nummers 789/G/5, 789/F/5, 789/02/A en deel van het openbaar 

domein zonder kadasternummer (“OD”), met een oppervlakte volgens meting van tweeduizend 
achthonderd en twee vierkante meter en zesendertig decimilliare (2.802,36 m²). 
 
 
Feiten en context 
 
Bij de realisatie van het voornoemde Project “hoek Schoolweg” werden, overeenkomstig het 

Bestek, onder andere volgende  aandachtspunten in acht genomen:   
 
 • bijzondere aandacht voor de gelijkgrondse verbindingswegen voor trage weggebruikers die 
het centrum verbinden met de centrumparking en de achterliggende woonwijk; 
 

 • de inrichtingsprincipes hanteren zoals deze werden opgenomen in het “masterplan 

projectontwikkeling hoek Schoolweg”, alsmede de voorschriften van het RUP.  
 
 • maximaal behoud van het aanwezige groen  en realisatie van een open groenzone t.o.v. 
het centrum pleintje. Deze open groenzone kan nadien in overleg met de gemeente overgedragen 
worden aan het openbaar domein;  
 
 • integratie van de huidige infrastructuur en nutsvoorzieningen (elektriciteitscabine) in het 

project en aanvaarding zakelijke rechten m.b.t. voornoemde infrastructuur; 
 
 • de nieuwe infrastructuur wordt zo geconcipieerd dat de toegankelijkheid voor personen met 
een beperking maximaal is; 
 
 • het afleveren van de volledige as-built plannen met inbegrip van een kwaliteitscontrole op 
het terrein dat na realisatie terug tot het openbaar domein zal behoren. 

 

Rekening houdende met deze aandachtspunten werd op 7 oktober 2016 een bouwvergunning met 
referentie 2060095 aan het Bouwbedrijf Dethier NV afgeleverd. 
 
 
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°. 
 
 
Adviezen – argumenten 

 
In de stedenbouwkundige vergunning met referentie met referentie 20160095 werd tevens de 
inrichting van een stedelijkplein en de verbindingsweg tussen de Schoolweg en de woonwijk 
Geuzenstraat opgenomen. 
 

Ingevolge de afspraken en voorwaarden uit het bestek van de projectmatige verkoop “hoek 
Schoolweg” en de realisatieconvenant werd in overleg met de gemeentelijke diensten een rooilijn 

opgenomen in  het vergunde ontwerp. Deze rooilijn duidt de afbakening aan tussen het privatieve 
ontwerp en de publieke ruimte (na realisatie toe te voegen aan het openbaar domein). 
 
Bij de opmaak van de basisakte van de medeëigendom “Residentie De Wilgaerd” werd 
rekeninghoudende met voormelde rooilijn op 11 februari 2017 door Tom Peeters, Landmeter-
expert te Puurs(LAN 040036) een splitsingsplan opgemaakt. 

 
Op voornoemde splitsingsplan wordt het stedelijk plein met groene kleur aangeduid als LOT 3 met 
een gemeten oppervlakte van 619,43 m², vandaag is dit perceel kadastraal gekend als: Willebroek 
1ste afdeling sectie A nr. 1051/C P0000 
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Op voornoemde splitsingsplan wordt het verbindingspad tussen Schoolweg en Geuzenstraat met 

oranje kleur aangeduid als LOT 4 met een gemeten oppervlakte van 185,39 m², vandaag is dit 
perceel kadastraal gekend als: Willebroek 1ste afdeling sectie A nr. 1051/D P0000 
 
Het project is inmiddels in haar geheel gerealiseerd, inclusief de publieke ruimten. 

 
De inrichting en verhardingen van voornoemde publieke ruimten werden in aanwezigheid van de 
gemeentelijke diensten opgeleverd. 
 
Huidige eigenaars IMMO DETHIER NV hebben aan de gemeentelijke diensten gevraagd de 
overdracht van publieke ruimten voor te bereiden. 
 

De overdracht houdende: 
 
 1) de kosteloze overname van de  gronden zijnde de zate van het stedelijk plein en het 
verbindingspad tussen Schoolweg en Geuzenstraat.  
 

 2) Alle bestaande infrastructuurwerken uitgevoerd op de hierboven vermelde grond, zijnde: 

de verhardingen met klinkers, straatmeubilair, verlichting, groenaanleg enz… 
 
Voorgesteld wordt om de kostenloze afstand van de percelen Willebroek 1ste afdeling sectie A nrs. 
1051/C P0000 en 1051/D P0000 te aanvaarden en na affectatie toe te voegen aan het openbaar 
domein. 
 
 

Financiële gevolgen & communicatie 
 
In de huidige beleidsperiode zijn in de meerjarenplanning de nodige budgetten  voorzien voor het 
structureel onderhoud aan voetpaden en wegenis in de gemeente;  
Er wordt voor het onderhoud van voormelde plein en wegenis geen bijkomend personeel ingezet; 
De overname en toevoeging van het plein en de wegenis aan het openbaar domein is kosteloos; 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen en aanvaarding van de kosteloze afstand van het stedelijk plein “hoek 
Schoolweg” kadastraal gekend als Willebroek 1ste afdeling sectie A nr. 1051/C P0000 met een 

gemeten oppervlakte van 619,43 m², aangeduid als LOT 3 met groene kleur op het Splitsingsplan 
opgemaakt de dato  11 januari 2017 door Tom Peeters, Landmeter-expert te Puurs(LAN 040036). 
 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen en aanvaarding van de kosteloze afstand van het verbindingspad tussen 
Schoolweg en Geuzenstraat kadastraal gekend als Willebroek 1ste afdeling sectie A nr. 1051/D 
P0000 met een gemeten oppervlakte van 185,39 m², aangeduid als LOT 4 met oranje kleur op het 

Splitsingsplan opgemaakt de dato  11 januari 2017 door Tom Peeters, Landmeter-expert te 
Puurs(LAN 040036). 
 
Artikel 3 

goedkeuring te verlenen aan de affectie tot het openbaar domen van de grondpercelen Willebroek 
1ste afdeling sectie A met nrs. 1051/C P0000 en 1051/D P0000. 
 

Artikel 4 
het ontwerp - in bijlage -  van de  bestuurlijke akte van afstand. 
 
Artikel 5   
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. 
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16. Goedkeuring desaffectatie gronden oude spoorwegbaan te Tisselt 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 

 
In uitvoering van de aanleg van een nieuwe watertoevoerleiding traject Walem-Tisselt wenst TMVW 
gronden te verwerven ter hoogte van de  oude spoorwegbedding te Tisselt. 
 
TMVW/Water-link, Stropkaai 14 te 9000 Gent heeft deze vraag schriftelijk, vergezeld van een 
inname plan, overgemaakt op 1 oktober 2012. 
 

 
Feiten en context 
 
Voormelde nieuwe watertoevoerleiding heeft een diameter van 1000 mm en zal parallel lopen met 
de nu reeds bestaande TMVW leiding in de oude spoorwegbaan te Tisselt. 

 

Op het innameplan met nr.117 opgemaakt door TMVW/Water-link d.d. 13 september 2012 werd de 
inname getekend, destijds met een totale ondergrondse inname van 9.320,88 m²; 
 
Voor de aanleg van deze nieuwe watertoevoerleiding werd op 8 april 2011 door het 
gemeentebestuur reeds een stedenbouwkundige vergunning aan TMVW, Stropkaai 14 te 9000 Gent 
afgeleverd. 
 

Op 30 mei 2014 werd door het College van Burgemeester en Schepenen het principe van een 
grondoverdracht ten behoeve van de aanleg watertoevoerleiding goedgekeurd. 
 
 
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°. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 

Momenteel wordt er tussen de gemeente Willebroek en TMVW/Farys overleg gevoerd aangaande 
de modaliteiten voor de verkoop-overdracht van gronden ten behoeve de huidige en toekomstig 
aan te leggen watertoeverleiding traject Walem-Tisselt. 
 
De gewenste inname  voor de aanleg van de watertoeverleiding met diameter 1000mm en inclusief 
de reeds bestaande leiding is momenteel gelegen in het openbaar domein van de gemeente 
Willebroek (oude spoorwegbaan te Tisselt). 

 
Bij verkoop is de desaffectatie uit het openbaar domein noodzakelijk. 
  
In voorbereiding van de verkoop-overdracht heeft het IVA, op basis van de goedgekeurde 
stedenbouwkundige vergunning inzake de watertoevoerleiding, een afpalingsplan laten opstellen 

door het Studiebureel Foqué Jan BVBA, Bezelaerstraat 128 te Willebroek. 
 

De inname bij verkoop zal uit 3 privatieve percelen bestaan: behoren:  
 

 Lot 1: Een perceel grond, gelegen Oude Spoorbaan te Tisselt, gekadastreerd of het 
geweest zijnde Willebroek (Tisselt), 5de Afdeling, Sectie A, zonder nummer / deel met een 
oppervlakte volgens meting van 43a 28ca, aangeduid met gele omranding. 

 

• Lot 2: Een perceel grond, gelegen Oude Spoorbaan te Tisselt, gekadastreerd of het 
geweest zijnde Willebroek (Tisselt), 5de Afdeling, Sectie A, zonder nummer / deel met een 
oppervlakte volgens meting van 21a 69ca aangeduid met blauwe omranding. 
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• Lot 3: Een perceel grond, gelegen Oude Spoorbaan te Tisselt, gekadastreerd of het 

geweest zijnde Willebroek (Tisselt), 5de Afdeling, Sectie A,zonder nummer / deel met een 
oppervlakte volgens meting van 34a 58ca aangeduid met rode omranding. 

 
De opdeling in 3 percelen is een gevolg van de kruising van het watertoevoertracé met de Bosbeek 

en de Baeckelmansstraat welke uiteraard tot het openbaar domein blijven behoren.  
 
De totale oppervlakte voorwerp van de toekomstige overdracht bedraagt 9.955 m². 
 
Bijgevoegd afpalingsplan werd verzonden naar de Administratie opmetingen en waarderingen 
(kadaster) waar het geregistreerd werd in de databank van afbakeningsplannen. 
 

Na behandeling zullen voormelde loten ieder een uniek gereserveerd kadastraal nummer 
toegewezen krijgen (PREKAD). 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 

 

De desaffectatie van voornoemde percelen uit het openbaar domein heeft geen financiële gevolgen. 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de desaffectatie uit het openbaar domein van volgende percelen : 

 
 Lot 1: Een perceel grond, gelegen Oude Spoorbaan te Tisselt, gekadastreerd of het 

geweest zijnde Willebroek (Tisselt), 5de Afdeling, Sectie A, zonder nummer / deel met een 
oppervlakte volgens meting van 43a 28ca aangeduid met gele omranding. 

 
• Lot 2: Een perceel grond, gelegen Oude Spoorbaan te Tisselt, gekadastreerd of het 

geweest zijnde Willebroek (Tisselt), 5de Afdeling, Sectie A, zonder nummer / deel met een 

oppervlakte volgens meting van 21a 69ca aangeduid met blauwe omranding. 

 
• Lot 3: Een perceel grond, gelegen Oude Spoorbaan te Tisselt, gekadastreerd of het 

geweest zijnde Willebroek (Tisselt), 5de Afdeling, Sectie A,zonder nummer / deel met een 
oppervlakte volgens meting van 34a 58ca aangeduid met rode omranding. 

 

zoals aangeduid op het afpalingsplan opgesteld de dato 26 september 2019 door het Studiebureel 
Foqué Jan BVBA, Bezelaerstraat 128 te Willebroek. 
 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

17. Bijkomende punten 

 
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 

 
Het staat als een paal boven water dat het spreken van een landstaal zoals het Nederlands in een 
Nederlandstalige gemeente zoals Willebroek gelijk staat aan een succesvolle integratie.  Het 
gebruik van onze taal wordt echter op verscheidene manieren onder druk gezet en daar hebben wij 
als gemeente een duidelijke lijn in te trekken. Sinds jaren is de inwijking van anderstaligen een feit 
en dat uit zich hoe langer hoe meer in de taalkeuze  bij de dagelijkse omgang in onze gemeente. 
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Gezien deze toename dienen er maatregelen getroffen te worden opdat het Nederlands bij een deel 

van onze inwoners  niet naar de achtergrond zou verdwijnen.  
In de gemeente Asse die enkele gelijkenissen vertoont met onze gemeente is men daar 
toekomstgericht mee aan de slag gegaan.  In de toekomst zullen marktkramers verplicht zijn 
Nederlands te spreken met hun klanten en wie weigert dit te doen dreigt zijn vergunning kwijt te 

spelen.  De gemeenschapswachten zullen ingezet worden om de nodige controle en vaststellingen 
te doen. 
Ik citeer hier de uitspraak van Schepen Sigrid  Goethals (N-VA) die bevoegd is voor het Vlaams 
beleid in Asse : “wij zijn en blijven een Nederlandstalige gemeente en daarom willen we het 
gebruik van onze taal sterk aanmoedigen.  Het gebruik van het Nederlands zorgt ervoor dat 
nieuwkomers zich succesvol kunnen integreren in de samenleving en op de arbeidsmarkt.” 
  

Mijn vraag: 
Wil het Willebroeks gemeentebestuur het voorbeeld  van N-VA Asse  volgen om het gebruik van 
het Nederlands op de wekelijkse markt te verplichten en te sanctioneren indien nodig? Wenst het 
gemeentebestuur deze maatregel bovendien ook uit te breiden naar de lokale handelaars ? 
 

Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

 
Nederlands spreken is inderdaad één van de voorwaarden om zich succesvol te kunnen integreren 
in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het verplichten van de Nederlandse taal onderling de 
relatie tussen marktkramer en potentiele kopen is niet op te lossen met een gemeentelijk 
reglement. Ik geef u graag mee dat we hier voor een andere aanpak opteren. Onze medewerkers 
hebben met het gemeentelijk taalbeleid een duidelijk instrument voor hun klantencontacten. Naast 
de interne regels van het taalbeleid blijft de gemeente ook sterk inzetten om anderstaligen aan te 

moedigen de Nederlandse taal te gebruiken. Ook op de markt sensibiliseren onze medewerkers de 
(anderstalige) marktkramers om het Nederlands te gebruiken als eerste voertaal. Volgens het 
marktcomité zijn er momenteel geen conflicten, noch klachten. Sensibiliseren werkt! Het is een 
andere aanpak die vooral meer resultaat en meer onderling respect afdwingt. We houden hier ook 
vast aan sensibiliserende acties, projecten en oefenkansen zoals: 

- De week van de anderstalige klant: waarbij de handelaars ook tips krijgen om hun 
Nederlandstalige communicatie eenvoudig en begrijpbaar te maken wanneer een klant 

anderstalig is.  

- Nu loopt de actie “Zeg het maar…”. Daarmee worden anderstaligen aangespoord om zo 
veel mogelijk Nederlands te spreken. 

- Willebabbel is er op het moment meer dan 30 willebroekenaars aanwezig om de taal 
Nederlands te leren. 

Er word zelfs met succes actief geflyerd op de markt om meer anderstaligen deze oefenkansen aan 

te bieden. Dit resulteert in een sterke toename bij deze activiteiten die anderstalige inwoners 
helpen om sneller de taal te leren en te durven spreken.  
 
Meer informatie kan je altijd zelf gaan opzoeken op www.taalwetwijzer.be   
 
Raadslid K. Eeraerts zegt te merken dat dit owv wereldvreemde professoren niet op te lossen is. Er is 
volgens u geen probleem, terwijl in de propaganda van N-VA gesteld wordt dat de Brusselse inwijking 
een probleem is. In de randgemeente Asse vindt men dit wel een probleem. Het raadslid stelt vast dat 
N-VA dit vroeger wel een probleem vond en nu niet meer. 
Wat de Willebabbel betreft nodigt het raadslid iedereen uit om eens naar de facebookpagina te kijken. 
Dan zie je slechts 1 geslacht. Bovendien is 30 deelnemers ook maar een deel en is het probleem 
groter. Het grootste probleem is – aldus het raadslid –dat dit bestuur niet erkent dat er een probleem 
is. U zou als bestuur een beleid kunnen uittekenen maar u doet dat niet. 
 
Burgemeester Bevers zegt niet opnieuw alles te willen voorlezen en meent dat het raadslid het niet 
goed begrepen heeft. Nederlands spreken is een voorwaarde voor integratie en we zetten daar 
serieus op in. We bereiken nu zelfs een nieuwe doelgroep (vrouwen) wat knap werk is van onze 
diensten. De voorzitter van het comité taaltoezicht zegt dat uw voorstel niet wettelijk is. Het 
marktcomité geeft ook aan geen signalen te hebben dat er een probleem is. U kiest voor een straf 
beleid; wij kiezen om mensen te inspireren. 
 
Raadslid K. Eeraerts geeft aan niet gezegd te hebben dat er geen knap werk geleverd wordt door de 
diensten, maar geeft aan dat dit een druppel op een hete plaat is.  

http://www.taalwetwijzer.be/
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En als Vlaams nationalist zou de bekommernis van de Brusselse rand u nauw aan het hart moeten 
liggen.10 km van hier en de problemen beginnen al. Boveniden staat in uw eigen propaganda dat 
inwijking van Brussel een probleem is. 
 
Raadslid Th. Serrien geeft aan dat schepen Goethals uit Asse zelf verklaard heeft dat een sanctie niet 
kan volgens de grondwet en dat men ook sensibilserende bedoelingen heeft. 
 
 
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) 

 
Livestream 
 
Steeds meer steden en gemeenten gaan voor meer openheid en participatie in hun beleid en 
daarom worden de zittingen van OCMW- en Gemeenteraad steeds gefilmd en gestreamd.  
 

Ze willen het draagvlak en de betrokkenheid van hun burgers vergroten en de live streaming biedt 

de burger de mogelijkheid om van thuis uit en op hetzelfde moment de sfeer op te snuiven die er 
in de gemeenteraadzaal tijdens of na een zitting heerst. Ook kunnen er geen mogelijke 
misverstanden  meer opduiken bij de opmaak van een verslag. 
 
Mijn vraag: 
Heeft het bestuur reeds stappen ondernomen om de zittingen van OCMW- en Gemeenteraad in de 
nabije toekomst live te streamen of heeft het bestuur de intentie om op korte termijn deze 

technologie in te voeren? Binnen de termijn van 6 maanden lijkt een realistisch gegeven. 
 
Schepen Bavo Anciaux antwoordt: 
 
Op korte termijn is er geen project voorzien. Er werd een budget gevraagd voor een audio-
installatie in de nieuwe meerjarenplanning (in opmaak). Maar deze vraag moet nog afgewogen 

worden tgo andere keuzes. 
 

Raadslid K. Eeraerts vraagt wat de raming hiervan was. 
 
Schepen Anciaux antwoordt 50.000€ 
 
 

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) 
 
Gevraagd : meer middelen voor de skatesport 
 
Tijdens mijn jeugdjaren was ik een fervent skater dus die sport ligt me nauw aan het hart. Deze 

sport is en blijft een gevestigde waarde binnen het sportgebeuren onder onze jeugd. Toen ik in de 
vorige legislatuur het verwaarloosde Willebroekse skatepark op de agenda plaatste, kregen we 
prompt een delegatie skaters in de gemeenteraad op bezoek.  
 
De onwil om meer middelen te investeren in het skatepark of het gebrek aan ambitie tot de 

realisatie van een nieuw skatepark heeft bij een groot deel van de skaters geleid tot hun 

verplaatsing naar Mechelen en andere gemeenten of steden die veilige infrastructuur ter 
beschikking stellen. Vandaag vernemen wij we dat de 26-jarige Sarah De Laet uit Blaasveld reeds 
brons behaalde op het BK skateboarden en uiteraard is zij een voorbeeld voor vele jongeren.  Nu 
wil Sarah graag naar de selectiewedstrijden voor de Olympische Spelen in Tokio en ik ben van 
mening dat wij haar als gemeente de nodige ondersteuning moeten geven.  Tenslotte is deze 
positieve uitstraling niet onbelangrijk voor een gemeente, de sport en haar burgers. Een benefiet is 
momenteel in voorbereiding, maar dit is geen Willebroeks gebeuren want het wordt  in Mechelen 

georganiseerd.  
 
Mijn vragen : 
1.   Welke middelen wenst het bestuur vrij te maken voor de deelname aan de voornoemde 
selectiewedstrijden en de mogelijke deelname aan de Olympische spelen in Tokio?  
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2.   Wanneer een sport in de schijnwerpers staat is het normaal dat meer mensen die willen 

uitoefenen.  We kennen allemaal de problemen van het amper onderhouden Willebroeks skatepark 
en daarom de vraag om extra middelen te voorzien zodat de lijst met problemen die ik reeds 
aankaartte nu ook daadwerkelijk wordt aangepakt.  
 

Raadslid K. Eeraerts wenst aan zijn vraag nog volgende toe te voegen: “Ik ben op de benefiet 
geweest. Dit was op een Mechels skatepark. Zeer veilig. Ik heb ook bij ons een plaatsbezoek 
gedaan en bij ons is die veiligheid verschrikkelijk. Na mijn vorige tussenkomst werden enkele 
problemen aangepakt op het skatepark, maar nu is het opnieuw erger. 
 
Burgemeester Eddy antwoordt (Schepen Ronny Somers verontschuldigd): 
 

Een zeer knappe prestatie van Sarah De Laet. Skaten staat inderdaad in de kijker, het is een sport 
in volle opmars. Het is een keuze geweest om voor skaten een kwalitatieve plaats te zoeken in het 
project ‘Huis van de Vrije Tijd’ dat deze legislatuur verder vorm zal krijgen. 
 

1. De gemeente heeft geen structurele subsidies voor individuele deelnames aan 

internationale wedstrijden. Het lokaal beleid is er op gericht om subsidies te geven aan 

‘erkende’ Willebroekse verenigingen en de gemeentelijke erkenning te organiseren op de 
jaarlijkse kampioenenviering, daar worden in alle sportcategorieën diverse sporttrofeeën 
uitgereikt.  
 
Het is de taak van elke sportfederatie om als koepelorganisatie een (bovenlokale) beleid uit 
te stippelen, maar verschilt van federatie tot federatie. De federatie ‘Skate Vlaanderen’ is 
de ondersteunende organisatie en facilitator voor topsportsubsidies en jeugdsportsubsidies 

(vanaf 2019). Zij zeggen dat clubs en sporters kunnen rekenen op de professionele steun 
en begeleiding. Het zijn de sportfederaties die de expert zijn terzake en hebben de taak om 
sporters te begeleiden, zelfs in hun traject naar het statuut als topsporters.  
 

2. In het Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 zijn middelen gevraagd om te investeren in 
outdoor-sportmateriaal. De sport- en jeugddienst zullen hiermee de concrete invulling doen 
in samenspraak met de diensten en de doelgroepen (sporters, skaters, jongeren, senioren, 

verenigingen, …). Het is de keuze om in deze legislatuur met het accommodatiebeleid of 

het project ‘Huis van de Vrije Tijd’ een kwalitatieve omgeving kan uitgewerkt worden voor 
deze sport. Op deze manier faciliteren we dat een skateclub in Willebroek haar intrede kan 
doen. 

 
Raadslid K Eeraerts: “Kortom een ganse uitleg om te zeggen we doen het niet. Dank u voor uw 

tussenkomst.” 
 
 
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) 
 

Onduidelijke/gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt Overwinnings-
straat/Dr. Persoonslaan _ Vraagsteller: Nick Boeykens 
 
Op het einde van de Overwinningsstraat, aan de verkeerslichten, zetten de auto’s zich vaak per 2 
naast elkaar. 

Dit veroorzaakt verschillende problemen:  
Fietsers die van de andere kant komen hebben geen doorgang meer en worden gedwongen 

helemaal rechts op het voetpad te rijden, wat een conflict veroorzaakt met de voetgangers; 
Van de wagens die rechts “voorsorteren” wordt meestal verwacht dat ze ook rechts zullen afslaan, 
wat uiteraard niet zeker is. Men mag dan ook perfect rechtdoor rijden. 
Op dat moment ontstaat er een conflict met de wagens die links “voorsorteren”, want ook zij 
kunnen gewoon rechtdoor rijden. 
Ons inziens dient de situatie vooral verduidelijkt te worden. 

Als er gekozen wordt voor twee rijvakken, zouden deze ook visueel moeten worden aangeduid. Dit 
heeft alvast het voordeel dat het verkeer dat moet aanschuiven, bij gesloten brug, gescheiden 
wordt van het doorgaand verkeer. 
In dit geval moet er wel een ingreep gedaan worden aan de infrastructuur, zodat de fietsers een 
betere doorgang krijgen. 
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Als er gekozen wordt voor één vak, dan moet het spontaan creëren van twee vakken fysiek 

onmogelijk gemaakt worden door aanpassingen aan de infrastructuur. (bv. door belijning of 
varkensruggen). 
 
Onze vragen:  

-       Is het bestuur zich bewust van deze problematiek en kwamen hier al eerder vragen of 
opmerkingen over? 
-       Welke oplossing(en) ziet het bestuur voor deze gevaarlijke situatie? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Het probleem is ontstaan bij de aanleg van deze straat. Deze werd destijds ontworpen voor een 

verkeersstroom in de andere richting, maar tijdens de heraanleg besliste het toenmalige bestuur 
de rijrichting om te draaien. In principe is hier geen voorsorteerstrook voorzien en dienen de 
wagens zich voor het licht eigenlijk in één rij op te stellen. Dit zal echter wel consequenties hebben 
op de doorstroming bij gesloten brug. Om een voorsorteerstrook te creëren zal vermoedelijk het 
plantvak en de aangrenzende parkeerstrook gesupprimeerd moeten worden.  

Navraag bij politie leert ons dat er geen ongevallen bekend zijn met het voorsorteren. Voor de 

heraanleg van de Overwinningsstraat is budget gevraagd in het meerjarenplan.    
 
Raadslid Th. Serrien stelt dat het jammer is dat wordt gesteld dat er geen probleem is owv cijfers 
van politie. Maar iedereen weet dat het voor fietsers zeer gevaarlijk is. 
 
Raadslid G. Meeus zegt zich aangesproken te voelen. Hij geeft mee dat begin jaren 90 de 
Overwinningsstraat en de Cpt Trippstraat dubbel richting was. Er werd toen een circulatieplan 

opgemaakt dat zorgde voor enkelrichting. In die tijd was dat revolutionair. Op vraag van de 
handelaars werd de rijrichting veranderd.  
 
Schepen Spiessens zegt dat hij het raadslid niet persoonlijk wou aanvallen, maar geeft mee dat het 
concept van de Overwinningsstraat niet gemaakt was om de rijrichting te veranderen. Men had 
toen moeten zeggen dat het niet ging.  
 

Raadslid G. Meeus stelt dat normaal de Akkerlaan ook aangesloten ging worden en dan had de 

Overwinningstraat nu een andere straat geweest. 
 
 
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) 
 
Handelspanden op de schop? _ Vraagsteller: Nick Boeykens 
 
In de August Van Landeghemstraat wordt het vroegere Café “De Planet” blijkbaar eerstdaags 
afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. Weer een (vroegere) handelszaak die 
mogelijk verdwijnt om plaats te maken voor appartementen? 

 
Onze vragen: 

- Wat zal er op die plaats worden gebouwd? 
- Komt daar ook een nieuw handelspand? Zo niet, hoe staat het Gemeentebestuur 

tegenover het verdwijnen van handelszaken in het centrum? Welke inspanningen doet 

het bestuur om de afname van handelspanden in het centrum af te remmen/te stoppen 

(en bestaande leegstaande commerciële panden opnieuw een zinvolle invulling te 

geven)? 

 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
Op 08/05/2019 werd er een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend op het perceel van het 
vroegere café ‘De Planet’ August Van Landeghemstraat 10.  

Deze aanvraag omvatte het bouwen van 3 appartementen.  
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/06/2019 – 20/07/2019. Tijdens dit 
openbaar onderzoek werden er geen opmerkingen of bezwaren ingediend.  
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Het college nam in zitting van 13/09/2019 de beslissing tot het weigeren van deze 

omgevingsaanvraag voor het bouwen van 3 appartementen.  
Momenteel is er geen nieuwe aanvraag lopende. Het huidige pand kent nog steeds de bestemming 
als Horeca (Café). 
 

Raadslid N. Boeykens geeft aan dat er weinig winkeliers over blijven en vraagt hoe men het 
centrum bruisend wil maken. 
 
Schepen Lenvin antwoordt dat dit een uitdaging is en geeft mee dat er onderhandeld wordt met 
Willebroek Winkelhart om te kijken welke acties ondernomen kunnen worden. 
 
Raadslid N. Boeykens vraagt zich af hoe de leegstaande panden opgevuld gaan worden. 

 
Schepen Lenvin wijst op de leegstandstax en op de subsididies voor nieuwe zaken. 
 
Raadslid M. De Laet antwoordt dat de leegstandbelansting al lang bestaat. Subsidies zijn wel 
nieuw, maar blijkbaar vraagt niemand die aan. Hij stelt dat de vroegere schepen van middenstand 

een plan heeft laten uitwerken, maar vraagt zich af wat er met dat plan gebeurd is? De grootste 

verwezenlijking van de vorige liberale schepen was enkel de voorstelling van dat plan. 
 
Schepen Lenvin zegt dat het niet de bedoeling is om een nieuw plan op te maken, maar wel om 
samen met Willebroek Winkelhart verder te werken. 
 
Raadslid M. De laet stelt dat er continu minder winkels zijn en dat ook de wekelijkse markt minder 
wordt. Er zijn straten waar niet 1 kraam staat. Als je zelf bestuurt, stel je vast dat het moeilijker is, 

dan roepen in de oppositie. 
 
Schepen Lenvin bevestigt dat er geen evidente oplossing is. Zij geeft mee dat er wel degelijk 
winkels bij komen (bv. bloemenwinkel en de tree die gaat verbouwen). Het zijn de handelaars die 
we moeten stimuleren.  
 
Raadslid G Reyntiens zegt dat het goed is om te stimuleren, maar dat het vooral belangrijk is om 

te investeren in het centrum. 

 
Raadslid K. Eeraerts meent dat men tot de essentie moet komen en stelt dat wanneer men het 
handelscentrum op een hoger niveau wil krijgen, dat men dan de grote winkels moet aantrekken. 
Hij stelt dat er een totale vervreemding is van het centrum, meestal van een laag niveau.  
In de studie stonden eerlijke woorden, meer bepaald dat het 5 voor 12 is. Mensen gaan winkelen in 

de buurgemeenten. De studie was zeer verhelderend. Wat we vaststellen is wat we zien. 
 
Schepen Levin stelt dat men het moet willen zien. Er zijn wel degelijk goede zaken. En net daarom 
moeten we de handelaars ook ondersteunen. Iedereen naar een andere gemeente? Bij Carla komt 
men winkelen vanuit Roeselare, Deinze, … Omdat zij inspeelt op vandaag, online en een winkel. En 
die handelaars moeten we omarmen om anderen te enthousiasmeren. 
 

Raadslid K. Eeraerts zegt dat we zullen zien op het einde van de legislatuur. Dan zullen we zien hoe 
het centrum er uit ziet en dan zullen we de rekening maken. 
 
 
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) 

 
Nieuwe website_vraagsteller: Jeroen Van Santvoort 
  
Begin juli 2017 konden we via verschillende persberichten vernemen dat onze gemeente startte 
met een nieuw citymarketingplan en gemeentelijk logo.  
Er werd gekozen om het oude logo geleidelijk aan te vervangen door het nieuwe. 

Ondertussen wordt het nieuwe logo al via diverse kanalen gebruikt: flyers, banners, vlaggen, het 
magazine, briefpapier … 
Enkel de website van de Organisatie Willebroek laat nog op zich wachten; daarop staat nog steeds 
het oude logo afgebeeld.  
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Onze vragen: 

- Wanneer gaat de nieuwe website er komen?  

- Indien er geen nieuwe website komt, kan er dan een aanpassing van het oude logo op 

de huidige website gebeuren?  

 

Schepen Bavo Anciaux antwoordt: 

 
1. Het klopt dat het soms zoeken is op de website. De nieuwe website zal logischer gestructureerd 
zijn en de volledige inhoud wordt momenteel door de communicatiedienst, samen met de 
betrokken diensten, herbekeken. De homepagina van die nieuwe website krijgt opvallende 
verwijzingen (met logo) naar de volgende instanties: CC De Ster, bibliotheek, politie, brandweer, 
Willebroek Winkelhart. 
 

De infomagazines van de laatste drie jaar zijn online raadpleegbaar via de rubriek ‘Pers & 
publicaties’.  
We gaan graag in op de suggestie om links naar de politie en het infoblad op de huidige homepage 
te plaatsen. De links werden intussen opgenomen in het vakje ‘snellinks’. Voor de volledigheid 

werd ook de brandweer toegevoegd.  
 

2. De realisatie van de nieuwe website is momenteel gepland tegen eind maart 2020. Reden 
hiervoor is dat, naast de inhoudelijke invulling, we die vernieuwing willen laten samenlopen met de 
invoering van volgende geautomatiseerde toepassingen: 

- Meldingen via de nieuwe website rechtstreeks laten opnemen in onze mid-office omgeving; 
- Automatisch afleveren van wettig getekende attesten en documenten van bevolking en 

burgerlijk stand; 
- Online afspraken maken met de diensten, afhankelijk van een nieuwe werking met 

betrekking tot klantencontacten, momenteel in analyse en realisatie gepland in het 
voorjaar van 2020. 

 
 
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) 

 
Audio-opname Gemeenteraadszittingen_vraagsteller: Jeroen Van Santvoort 
 
Vanuit de Vlaamse regering is er steeds meer aandacht voor digitalisering. Processen binnen 
gemeenten worden steeds digitaler, ook audio-opname. 
Zo'n opname wordt opgeknipt per agendapunt en wordt gepubliceerd op de website van de 

desbetreffende gemeente. 
Resultaat, een overzichtelijk en eenvoudig digitaal verslag dat tevens als zittingsverslag kan 
dienen. 
In verschillende buurgemeenten maakt men al gebruik van digitale audio-opname van de 
gemeenteraad via dezelfde partner. 
 
Onze vraag: 

Is het bestuur bereid om op korte termijn voor deze digitale verslaggeving te kiezen? 
 
Schepen Bavo Anciaux antwoordt: 

 
Op korte termijn is er geen project voorzien. Er werd een budget gevraagd voor een audio-
installatie in de nieuwe meerjarenplanning (in opmaak).  
 

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

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Fietsen parkeren aan het station_vraagsteller: Jeroen Van Santvoort 

 
De capaciteit van de fietsenrekken aan het station volstaat niet meer om alle daar dagelijks 
toekomende fietsen te stallen.  
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Iedere dag moeten heel wat treinreizigers hun fietsen tegen bomen, hekken of palen in de 

omgeving van het station plaatsen.  
Men krijgt niet de kans om de fietsen veilig en reglementair te parkeren. 
Het oogt ook niet netjes aan ons mooi gerestaureerde gesloten stationsgebouw.  
 

Onze vragen: 
- Kan het bestuur – desnoods in samenspraak met Infrabel - extra fietsenstallingen 

voorzien voor "koning fiets?" 

- Is er een mogelijkheid om een actie op poten te zetten, in samenwerking met de 

politiezone, om weesfietsen en fietswrakken te verwijderen? 

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 

- Enige tijd geleden heeft de NMBS een onderhoud gehad met de gemeente rond de 

stationsomgeving. Hierbij kwamen ook de fietsenstallingen aan bod en heeft de 

gemeente te kennen gegeven dat de bestaande fietsenstallingen inderdaad niet meer 

aan de vraag voldoen. Er werd aan de NMBS gevraagd deze uit te breiden en zij leken 

hier toe bereid. Om deze reden werd bij de recente heraanleg van het Stationsplein ook 

geen vernieuwing van dit deel van het openbaar domein voorzien, om de NMBS ruimte 

te geven de fietsenstallingen uit te breiden. We herhalen onze vraag aan de NMBS 

want de combinatie fiets-trein kan enkel maar aangemoedigd worden.   

- Voor wat betreft de weesfietsen en fietswrakken zijn er acties met de 
gemeenschapswachten. Zij labelen deze fietsen en brengen de politie hiervan in kennis. 
De technische dienst van de gemeente (De Werf) haalt deze fietsen op om op de 
politiepost te stallen. De weesfietsen en fietswrakken worden dan na registratie 
ondergebracht in de kelder voor gevonden fietsen. 

Raadslid M. De Laet vraagt hoe ver we staan met het stationsgebouw. 

 

Schepen Spiessens zegt hier nu niet op te antwoorden.  

 

Raadslid De Laet vraagt of de schepen niet wilt of heeft hij de kennis niet? 

 

Schepen Spiessens zegt dat hij de info heeft, maar deze nu nog niet wenst te delen. Enerzijds 

omdat deze vraag niet bij de intitiële bijkomende vraag hoort en anderzijds omdat dit anders een 

eigen leven gaat leiden. 

 

Raadslid J. Van Santvoort vraagt over hoeveel fietsen het gaat. 

 

Schepen Spiessens antwoordt het juiste aantal niet te kennen. 

 

 

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) 
 
Actie “Vergroen je voortuin” in de  Acacialei geflopt? _vraagsteller: Jeroen Van Santvoort 

 

Nu de wegenwerken daar afgelopen zijn lijkt het mij het ideale moment om de actie “Vergroen je 
voortuin” te evalueren.   
De actie, die vooral de eigenaars moest stimuleren om hun voortuintjes te vergroenen blijkt uit te 
draaien op een sisser.  
Meer dan 10 eigenaars in de omgeving hebben sinds de aankondiging van de actie ervoor gekozen 

om van hun voortuintje een autostaanplaats te maken.  
Achter de hoek, in de Eduard Anseelestraat, is er zelfs geen enkele woning meer te bespeuren die 
een groen voortuintje heeft.  
Huisvesting had hier het goede voorbeeld kunnen geven door nieuwe sociale woningen te 
“vergroenen”, maar men koos ervoor om de nieuwe woningen eveneens te voorzien van verharde 
voortuintjes, wat natuurlijk haaks staat op de actie. 
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Onze vragen:  

- Waarom koos het bestuur ervoor om de actie vlak voor de werken in de Acacialei en 

omgeving te laten plaatsvinden? 

- Staan er nog soortgelijke acties of projecten op het programma? Indien ja, zal er 

rekening gehouden worden met eventueel geplande werkzaamheden aan het openbaar 

domein  in de desbetreffende omgeving? 

 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
Het bestuur heeft geopteerd om de actie ‘vergroen je voortuin’ te laten plaatsvinden met de 
werken van de Acacialei. Op deze manier konden bewoners gesensibiliseerd worden hun voortuin 

te vergroenen alsook inspraak krijgen bij de aanleg van de beide pleinen in de Acacialei. Deze 
laatste konden al deels heraangelegd worden tijdens de wegeniswerken. De verdere aanplanting 
zal door onze eigen groendienst gebeuren. De wegenwerken noodzaakten daarnaast vele bewoners 
sowieso tot het afkoppelen van hun hemelwater, en dus ook werken uit te voeren in de eigen 
voortuin.  Dit had het ideale moment kunnen zijn om ook deze meteen te vergroenen. De 
bewoners hoefden zo maar eenmalig de voortuin her in te richten en op te breken.  De combinatie 

van beide projecten gaf dus meerdere opportuniteiten voor beide projecten. 

‘Vergroen je voortuin’ was een eerste aanzet, in samenwerking met Regionaal Landschap 
Rivierenland en Innovatie steunpunt, om ervoor te zorgen dat er meer groen en blauw tussen het 
grijs komt. De evaluatie van het project ‘vergroen je voortuin’ wordt meegenomen in komende 
acties met als doel vergroening van de omgeving. Dergelijke projecten worden uitgevoerd in 
overleg tussen de verschillende diensten. Wanneer een project samenloopt met wegenwerken is dit 
omwille van een meerwaarde. 

  
Het project ‘vergroen je voortuin’ omvatte naast de acties in de Acacialei ook een voor de hele 
gemeente opengetrokken wedstrijdgedeelte. In het wedstrijdgedeelte konden mensen die hun 
voortuin hebben vergroend een van de zes prijzen winnen. 
 
Raadslid J. Van Santvoort vraagt wat de meerwaarde is om nadien de wegenwerken te laten 
uitvoeren. 

 
Schepen Bradt geeft mee dat de mensen toch hun voortuin moesten openbreken. Er werd zelf een 

infoavond georganiseerd en er was een begeleidingstraject voor inwoners. Wel jammer dat weinig 
mensen de stap ook hebben gezet. 
 
Raadslid Th. Serrien vraagt of er een beleid komt inzake mensen die kiezen om van hun voortuin 
een autoplaats te maken. 

 
Schepen Bradt zegt dat er nu reeds een beleid rond is. Er wordt niets meer vergund. 
 
Raadslid J. De Jonghe heeft een bemerking over de inleidende tekst over volkshuisvesting en zegt 
dat deze onterecht is. De voortuinen zijn niet verhard. De enige verharde zijn daar waar een 
carport voorzien werd owv de parkeernorm.  

 
Raadslid K. Eeraerts zegt vast te stellen dat de volkshuisvesting nu wel een stem heeft.  
 
 
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) 

 
Toename verkeersonveiligheid _ Vraagsteller: Geoges Meeus 
 
Er zijn recent nieuwe ongevallenstatistieken (nationale en Vlaamse) gepubliceerd in de media, 
waarbij er nu opnieuw een negatieve trendbreuk is opgetreden (voornamelijk inzake – dodelijke – 
ongevallen met zwakke weggebruikers) en er dus opnieuw een tand zal moeten bijgestoken 
worden. 

 
Onze vragen: 

- Welke cijfers zijn er voorhanden voor Willebroek en dit  in vergelijking tot de vorige 

jaren. 

- Zijn er desbetreffend zwarte punten? 
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- Zo ja, zullen deze met voorrang aangepakt worden en binnen welke timing? Wat is 

daarvan mogelijk de kostprijs? 

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Aantal VKO’s (verkeersongevallen) Willebroek : 

- 2015 : 376  aantal VKO’s gewonden : 72  aantal VKO’s doden : 1 
- 2016 : 271  aantal VKO’s gewonden : 57  aantal VKO’s doden : 0 
- 2017 : 323  aantal VKO’s gewonden : 47  aantal VKO’s doden : 0 

- 2018 : 327  aantal VKO’s gewonden : 53  aantal VKO’s doden : 0 
- 2019 : 164 (1ste sem) aantal VKO’s gewonden : 31  aantal VKO’s doden : 2 

 
VKO’s doden in Willebroek 2019 (1ste sem): 2 

- Fietser neemt bocht te snel en te breed en komt in aanrijding met autobus 
- Fietser valt in werfput 

 
Zwart punt Willebroek 2016-2018: 1 

- Kruispunt Dendermondsesteenweg N183 met N16 (oprit A12 richting Antwerpen) 
14 VKO’s waarbij bestuurders het stopbord negeren 
1 VKO waarbij een fietser op het fietspad wordt aangereden 

 
Concentraties van VKO’s met zwakke weggebruikers: 

- 2015-2018 : omgeving Overwinningsstraat en Dr. Persoonslaan 
- 2019 (1ste semester) : omgeving watertoren 

 
VKO’s met zwakke weggebruikers 2019 (1ste semester):  

- Met gewonden: 109 
- Enkel stoffelijke schade: 20 

(geen aparte cijfers voor Willebroek voor 2015-2018) 

 
Acties en sensibilisering blijven een aandachtspunt (zoals Route To School) 
 
Raadslid G. Meeus geeft aan dat het meer is dan enkel de school, maar ook heel de omgeving. 

 
 

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 door openbare werken_ Vraagsteller: Geoges Meeus 
 
Onnodig te zeggen dat aannemers van openbare werken vaak (verkeers)hinder veroorzaken. Dat is 

nu eenmaal inherent aan die werken op het openbaar domein.  
Inzake getroffen voorzorgsmaatregelen dienaangaande, vooral naar de zwakke weggebruikers toe, 
schiet hun aanpak soms te kort. Er zijn daar in het verleden ook reeds vragen over gesteld. 
Er zijn nu op talrijke plaatsen in de gemeente werken in uitvoering. 
 
Onze vragen: 

- Op welke wijze gebeuren de controles op die werken (in bovengenoemd 

verkeersveiligheidskader)? 

- Communicatie? Wie verwittigt bv. IVAREM  en de lokale veiligheidsdiensten 

(brandweer, politie de 100, …) dat er geen doorgang meer mogelijk is? 

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Voor elke werf wordt er een veiligheidscoördinator aangesteld. Deze waakt in eerste instantie over 

de veiligheid op de werf en kijkt daarbij ook naar de doorgang voor zwakke weggebruikers, 

….  Daarnaast zijn er voor de meeste grotere werven ook wekelijkse of tweewekelijkse 

werfvergaderingen, die telkens gepaard gaan met een werfbezoek.  Dan worden gekende 

knelpunten ter plaatse bekekenen en besproken.  Deze kunnen gemeld worden door burgers, maar 

ook door de veiligheidscoördinator. Er is geen dagelijkse opvolging en voor werven die sterk 

evolueren in ruimte en tijd zijn perioden met meer hinder niet uit te sluiten.   



45 

Om deze toch tot een minimum te beperken wordt gerekend op de werfleiding van de aannemer 

zelf.  Ook deze heeft de continue taak alles in goede én veilige banen te leiden. 

 

Communicatie met derde partijen zoals Ivarem, de politie en brandweer gebeurt op meerdere 

manieren. Voor sommige werven worden zij opgenomen in de adressenlijst voor het werfverslag, 

en ontvangen zij (twee)wekelijks deze verslagen.  Sowieso zitten zij ook steeds standaard in de 

mailinglist voor de grotere werven die wordt aangewend voor het uitsturen van mailings rond 

belangrijke fasewissels,… binnen de werfzone waarbij nieuwe straten worden afgesloten,… 

.  Werfverslagen worden verdeeld door de ontwerper, de mailings gaan meestal uit van de dienst 

Openbare werken en mobiliteit, of eventueel de aannemer zelf.  Ook De Lijn wordt bijvoorbeeld via 

deze mailings op de hoogte gebracht, tenminste als de werf één of meerdere lijnen treft.   

 
Raadslid G. Meeus zegt vooral het algemeen kader te willen kennen. 
 
Schepen Spiessens geeft mee dat men er aan denkt om de jaarvergunningen af te schaffen. 
 
Raadslid G. Meeus dankt om dit verder op te volgen. 

 
 
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) 
 
Onzorgvuldig (openbaar) werk …_ Vraagsteller: Geoges Meeus 

 
Wanneer een straat opnieuw wordt aangelegd en alle nutsvoorzieningen worden vernieuwd, samen 
met alle individuele aansluitingen, gebeurt het soms dat een of meer aansluitingen “vergeten” 
worden. De aannemer moet de straat dan opnieuw openbreken. Dit wordt door niemand 
geapprecieerd en het is zo dat men dan  probeert om alles in de oorspronkelijke toestand te 
herstellen, maar er blijven vaak sporen van de herstelling achter. 
 

Onze vraag:   
- Wat gebeurt er met die nalatigheden van aannemers en worden er daarop tijdens de 

werken door de diverse nutsmaatschappijen controles uitgeoefend? 

 

Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Waar mogelijk wordt aan de aannemer van de wegenwerken zelf gevraagd de herstelling te 
voorzien en de kosten hiervoor door te rekenen aan betreffend nutsbedrijf.  Dit is de beste manier 
om de kwaliteit te verzekeren.   
 

We zien jammer genoeg zelf ook dat dit probleem blijft opduiken, ondanks alle onderlinge 
afspraken.  Vaak gaat het natuurlijk ook om verborgen defecten die pas ontdekt worden na 
afwerking van de bovenbouw. In eerste instantie is het aan de nutsbedrijven zelf om hun eigen 
arbeiders en onderaannemers aan te sturen en nauwgezet op te volgen.  Bij sommige 
nutsbedrijven verloopt dit zeer goed (bv. Pidpa Hidrorio), maar bij andere zijn er wel wat 
verbeterpunten.   
Een bijkomende aanwerving en herschikking binnen de dienst Openbare werken en mobiliteit heeft 

tot doel om op termijn ook vanuit de gemeente beter te kunnen toezien op zulke problemen en de 

druk op te voeren bij de nutsbedrijven om in te staan voor degelijke herstellingen. Enkel zo kan dit 
probleem op termijn beter worden aangepakt. 
 
Raadslid G. Meeus vraagt of de nutsmaatschappijen zelf controles uitvoeren. 
 
Schepen Spiessens gaat er van uit dat dit het geval is. 

 
Raadslid G. Meeus zegt dat men in Mechelen de werken zelf uitvoert en deze nadien doorfactureert 
naar de aannemers. Er zal volgens het raadslid toch een serieuze stok achter de deur moeten 
gehouden worden. 
 
Schepen Spiessens zegt het jammer te vinden dat het probleem er dan al is.Men zou er moeten 

voor zorgen dat het niet kan gebeuren. 
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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) 

 
Lage emissiezone – LEZ_vraagsteller: Anthony Vanoverschelde 

 
Naar verluidt zou onze burgemeester op een ontmoetingsmoment uitdrukkelijk verklaard hebben dat 
er in Willebroek “onder geen beding een lage emissiezone komt”. Nog volgens onze eerwaarde 
burgervader zouden uitgebreide studies hebben aangetoond dat in Willebroek geen lage emissiezone 
kan worden afgebakend omwille van de ligging en straatindeling van onze gemeente. Dat is een zeer 
opmerkelijke uitspraak in een inderdaad ongemeen boeiend vraagstuk, waar wij als gemeenteraad 
niet van op de hoogte zijn.  
 
Onze fractie heeft maar een vraag wat dit betreft:  

1. Kan u ons de conclusies van deze studie nader toelichten alsook aan de voltallige raad 
bezorgen?  

  
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt:   
 

Tijdens het onderzoek naar de invoering van een LEZ in Willebroek en Mechelen werden 
verschillende scenario’s uitgewerkt en randvoorwaarden onderzocht.  
 
Op de gemeenteraad van 24/04/2018 werd gesteld dat de streefdatum werd bijgesteld naar 2021. 
 
De adviezen zijn: 

- De complexiteit van het project met betrekking tot de (milieu-)impact, onkostenplaatje, 

afbakening, maakte dat er voor het grondgebied van Mechelen én Willebroek geen 
duidelijk, herkenbaar en uniform scenario kan worden voorgelegd. Een voorwaarde die 
moeilijk haalbaar blijkt; 

- De milieu-impact stopt niet aan de gemeentegrenzen. 
- Een slooppremie voor oude wagens brengt een zware budgettaire impact mee; 
- Grondgebiedsdekkend (Mechelen-Willebroek) werken brengt heel wat problemen mee 

inzake logische en duidelijke fysieke grenzen, dit zal de gemeentegrenzen overstijgen; 

- Handhaving zal een zware werklast meebrengen. 
- Bedrijventerrein uitsluiten in de LEZ roept toch wel vragen op. Het gelijkheidsbeginsel, 

het is geen logica dat dan inwoners/bezoekers de kost, last zullen dragen; 
- Nog een bijzonder aandachtspunt is dan nog het totale financiële plaatje en de stevige 

werklast.  
 

De studie maakt duidelijk dat de implementatie van een LEZ de lokale schaal overstijgt. Een 
grondgebiedsdekkende LEZ Mechelen én Willebroek blijk moeilijk haalbaar te zijn. Een LEZ voor 
onze gemeente alleen is niet haalbaar. Dus de conclusie is dat een LEZ-Willebroek moeilijk te 
realiseren is. 
 
Dit is een zeer compacte maar onvolledige weergave. Het lijkt aangewezen om de raad meer 
gedetailleerd toe te lichten tijdens de eerstvolgende gemeenteraadscommissie.  

 
We blijven aandacht hebben voor milieuprojecten. Het is niet de bedoeling om een LEZ enkel op 
onze bewoners te belasten.  

 
We blijven alvast  investeren in vrachtwagensluizen die maximaal de vrachtwagens moeten weren 
uit de woonkernen.   
 

Raadslid A. Vanoverschelde begrijpt dat we niet los staan van andere zones, maar meent dat dit 
ook geen excuus mag zijn. Waarom kunnen we niet ambitieuzer zijn? 
 
Burgemeester Bevers antwoordt dat een bovenlokaal beleid heel wat zou kunnen bijbrengen. Het 
moet ook betaalbaar blijven. Het milieu eindigt ook niet aan de grens van Willebroek. 
 

Raadslid A. Vanoverschelde zegt dat dit ook het standpunt van Groen is. Maar om het argument 
van kostprijs en milieu te koppelen, daar moeten we vanaf stappen. Niets doen, is immers de grote 
kosten van morgen organiseren. 
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Burgemeester Bevers stelt niet gezegd te hebben dat we niets doen. 

 
 
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) 
 
Partijpolitieke communicatie of externe communicatie van de gemeente?_vraagsteller: 
Anthony Vanoverschelde 

 
Het is het seizoen van de gazettekes, met het vallen van de bladeren wordt er door de 
verschillende partijpolitieke fracties drukwerk in de bussen geduwd. Ook Groen probeert haar 
boodschap tot in de woonkamer van de mensen te krijgen via het onvolprezen huis-aan-huisblad 
met prachtige kleuren van zacht groen tot overtuigend geel. Ieder heeft zijn stijl en ieder legt zijn 
accenten, dat is de rijkdom van de democratie.  
Ook de NV-A doet dat op haar manier en dat is goed. Toch riep de inhoud van het laatste blad bij 
onze fractie wat vragen op. Zo wordt de indruk gewekt dat het initiatief “flatwachters” van de 

Volkshuisvesting een verdienste is van de NV-A. Ook lijken de wachtlijsten voor sociale huisvesting 
in Willebroek dramatisch blijven afnemen aangezien de lezer verteld wordt dat het aantal sociale 
huurwoningen stelselmatig zal verminderen. In dezelfde lijn ligt de aanplanting van 
bloemenperken. Is het de NV-A die duizend bloemen doet bloeien, of mogen we dat toch aan de 
gemeentediensten toeschrijven? De NV-A is weliswaar de grootste, maar toch ook niet de enige 
bestuurspartij?  

 
Onze vraag:  
1. Kan en moet een partijblad zich niet beperken tot eigen “veranderingsinitiatieven” en aan de 
verleiding weerstaan om verdiensten en inspanningen van de gemeentelijke diensten als haar 
‘eigen werk’ te verkopen? 
2. Klopt het dat het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een sociale woning in Willebroek 
afneemt, wat de vermindering van het aanbod zou rechtvaardigen? 

 
Fractieleider Jeroen De Jonghe antwoordt: 
 

Vraag 1: 
Als fractie zijn wij natuurlijk zeer gelukkig met elke vorm van aandacht voor het Huis-aan-Huis-
blad van N-VA Willebroek. Los van het feit dat er in België zoiets bestaat als politieke vrijheid van 
meningsuiting, vragen we ons af of de Gemeenteraad wel het juiste platform is om elkaars 

partijbladen redactioneel en taalkundig te bespreken. Maar goed, ons nochtans zeer “brave” Huis-
aan-Huis-blad roept bij de Groen-fractie blijkbaar wat vragen op, al vraag ik me dan op mijn beurt 
weer af of de artikelen wel correct gelezen werden. 
 
Wat de flatwachters betreft, stond N-VA vorige legislatuur wel degelijk mee aan de wieg van het 
initiatief. Maar dat schrijven we zelfs niet, want het artikel begint letterlijk met de zin 

“Volkshuisvesting Willebroek besloot sociale huurders zelf in te schakelen in de strijd tegen 
zwerfvuil en andere vormen van overlast.” en het eindigt met “zal het succesvolle systeem van 
flatwachters uitgerold worden naar alle bestaande en in aanbouw zijnde projecten (Tuinwijk, 
Akkerlaan, Breendonkstraat)” Dat laatste wel dégelijk onder impuls van beide N-VA’ers in het 
directiecomité van de Volkshuisvesting.  
  
Ik citeer hier ook graag de geviseerde tekst over de wilde bloemperkjes :  

“Heeft u de vele perkjes met wilde bloemen in het straatbeeld ook al gezien? Ze fleuren niet alleen 
het straatbeeld op, maar geven wilde bijen ook nog eens een grotere kans op overleven. Wilde 
bijen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en ze zijn essentieel in ons ecosysteem. Kortom, een 
win-win!“ 
Dat moet zowat de zachtste tekst zijn in de politieke geschiedenis van Willebroek.  
Geschreven door een kersvers jong-N-VA-ster, die daarmee direct de gemeenteraad haalt. 
Het waarom … ontgaat mij volledig.  

 
Gemeentelijke diensten voeren het beleid van het college en de gemeenteraad uit. 
Het is dus maar meer dan logisch dat daarover gesproken en geschreven mag, kan en zal worden 
door N-VA Willebroek -tot nader order & zoals de vraagsteller het ook terecht stelt de grootste 
bestuurspartij. 
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Schepen Bavo Anciaux antwoordt: 

 
Vraag 2: 
Vermindering van mensen die in aanmerking komen   
Volgens de algemene regels van de VMSW dient een kandidaat aan volgende voorwaarden te 

voldoen: ouder dan 18 jaar, een inkomen hebben dat laag genoeg was in 2016 (afhankelijk van 
sociaal profiel), geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in eigendom of vruchtgebruik 
hebben, … 
Om te weten of er minder mensen dan vroeger in aanmerking komen in Willebroek zouden we van 
elke inwoner van Willebroek het inkomen en de eigendomstoestand moeten kennen, zowel nu als 
in het verleden. Dit kan in dit korte tijdsbestek voor het beantwoorden van deze vraag onmogelijk 
worden onderzocht. 

Midden 2018 had ‘Samenwerkende Maatschappij van Volkshuisvesting’ 983 kandidaat-huurders,  
midden 2019 waren dat er 1.182. 
Deze toename kan verklaard worden door het niet automatisch kunnen schrappen van kandidaat-
huurders die niet reageren op een herinneringsbrief. 
Van het aantal kandidaat-huurders die effectief inwoner zijn in Willebroek zijn geen exacte 

gegevens. 

 
Vermindering van het aanbod sociale huurwoningen: 
Al in 2012 werd beslist (startnota masterproject Willebroek-stad) dat er in Willebroek-stad 
ongeveer 500 huurwoningen zouden worden afgebroken en er in totaal 500 nieuwe in de plaats 
zouden komen, weliswaar met de verdeelsleutel 2/3 huur en 1/3 koop.  
Als men strikt naar het aantal sociale huurwoningen kijkt is er dus 7 jaar geleden al beslist om het 
in de toekomst met ca. 167 sociale huurwoningen minder te doen (namelijk 1/3 van 500). Als je 

sociale huur en sociale koop samen beschouwt, blijft het aantal gelijk (500 vs 500). De juiste 
cijfers over de vermindering van het aanbod, staan vermeld in het overzicht van het BSO (Bindend 
Sociaal Objectief).  
 
Dit wordt als bijlage toegevoegd. 
 

  

datum 
opleveri

ng 

sloop / 
verkoop 

Huur 

wederopbo
uw Huur 

Saldo 
huur 

nieuwbou
w Koop 

Saldo 
koop 

Nulmeting / laatste stand 2015     1491   0 

Viooltjesstraat paar 2017 7 6 -1 0   

Viooltjesstraat onpaar 2018 6 6 0 0   

Breendonkstraat-C. 
Broeckmeyerstraat 

2018 12 16 4 0   

Dahliastraat 2018 6 0 -6 6 6 

Hoge Heide / Tuinwijk 2019 85 70 -15 0   

Akkerlaan (fase 1A) 2020 0 140 140 70 70 

Voetbalveld (fase 1B 2020 0 98 98 0   

Totaal voorlopig na 
oplevering geplande 

projecten 
2020     1711   76 

Geplande verkoop en 
compensatie van de helft 

ihkv renovatieplan 

2019-
2030 

100 50 -50 0   

Willebroek Stad fase 2 
perceel 1 en 2 (volgens 
wedstrijdvoorwaarden) 

2021-
2023 

317 94 -223 60   
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Willebroek stad fase 3 
2023-
2026 

99 32 -67 32   

Willebroek stad fase 4 
2026-
2029 106 26 

-80 15   

Tov nulmeting   738 538 -200 183 183 

Saldo        1288   183 
 
Raadslid A. Vanoverschelde antwoordt dat we natuurlijk allen lezen met een eigen bril en kan zich 
vinden in het antwoord. Wat de volkshuisvesting betreft stelt hij het volgende: een netto groei van 

de bevolking en een gelijk aantal sociale woningen, waardoor er een minder groot aanbod is van 
sociale woningen. Daar zit toch een beleid achter van minder sociale gemeente? 
 
Schepen Anciaux zegt dat dit geen beleid is van minder sociale gemeente, maar dat een sociale 
mix echt belangrijk is en beter is voor de leefbaarheid. 
 

 

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) 
 
Stockering en verkoop van oorlogsmateriaal in Willebroek_vraagsteller: Anthony 
Vanoverschelde 
 

We leven helaas niet in een wereld waar overal vrede heerst. Gelukkig leven wij wel in een deel 
van de wereld waar politieke en filosofische meningsverschillen met pen en papier, argumenten en 
discussie worden beslecht. Iedereen in deze zaal zal de hoop van onze fractie delen dat er snel 
oplossingen gevonden worden voor de militaire ontwikkelingen in Syrië aan de grens met Turkije, 
en dat het vrijkomen van gevangenen als gevolg van deze instabiliteit geen nieuwe terreurdreiging 
in ons land zal gaan vormen. Daar hebben wij vanuit dit forum weinig aan te zeggen, al heeft wat 

elders gebeurt soms een impact op onze levens.  
 
Wie zou denken dat er in onze gemeente bedrijven zijn die gebruiksklare oorlogswapens verkopen? 

Ik niet althans. Tot ik werd ingelicht over het feit dat FTS Belgium in de Tisseltsesteenweg 
zogenaamde “Tracked armored vehicles” te koop zijn.  
Zo bijvoorbeeld enkele Howitzer-tanks, geschutskoepels en ander zwaar geschut. Wij gaan ervan 
uit dat dit bedrijf conform alle noodzakelijke wetgeving en richtlijnen haar business uitbaat, maar 

hebben niettemin drie vragen aan het college:  
 

1. Kan het college bevestigen dat FTS voor haar Willebroekse etalage in orde is met alle 
toepasselijke regelgeving?  

2. Wordt het college bijgevolg ingericht over het beschikbare materiaal?  
3. Ziet het college enig risico in de verkoop van dat soort zware wapens op ons grondgebied?  

 

 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
Aangaande vragen 1 en 2: In 1996 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het 
bouwen van een industrieel gebouw op het adres Jozef De Blockstraat 62 A te Willebroek. 

Daarnaast werd op 21/08/2015 door het college een klasse 2 milieuvergunning afgeleverd aan 

Flanders Technical Supply voor het vervaardigen en herstellen van militaire voertuigen en legacy 
systemen voor de volgende hinderlijke activiteiten: 
- opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijk schroot met een capaciteit van meer dan 
10 ton tot en met 100 ton (rubriek 2.2.2.c.2); 
- brandstofverdeelinstallatie (max.2 slangen) (rubriek 6.5.1); 
- testbank voor motoren (31.2.a). 
De vergunning is lopende tot 21/08/2035. In deze milieuvergunning zijn geen activiteiten gekend 

die betrekking hebben op het houden van munitie. 
 
Indien er op dit adres door de wapenhandelaar andere hinderlijke activiteiten worden uitgevoerd 
van de Vlarem-indelingslijst (https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=69985 ), zoals 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van springstoffen (rubriek 38 bijlage), …. dan is een bijkomende 
aanvraag (omgevingsvergunning) noodzakelijk 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=69985
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Wij hebben geen kennis van de verkoop van zware wapens op ons grondgebied. 
 
Raadslid A. Vanoverschelde vraagt of er geen meldingen van ongerustheid zijn vanuit de buurt. 
 

Burgemeester Bevers antwoordt negatief. 
 
 
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) 
 

Bomenkap bij ‘Blaresfelde’ _ vraagsteller Thierry Serrien 

 
Bij het realiseren van het project ‘Blaresfelde’ (hoek Mechelsesteenweg-Keizerstraat), waarnaar 
zelfs wordt verwezen als ‘de witte parel’ van Blaasveld, werden vorige maand twee bomen 

‘gesnoeid’; ‘een groen parel’ is het nu alvast niet. Ondertussen werden de drie andere ook nogal 
opzichtig ‘gesnoeid’. Als een betrokken buurtbewoner daar vragen bij stelt, krijgt die van de 

bevoegde diensten geen antwoord. Nochtans is deze bomenpartij volgens verschillende 
buurtbewoners een kostbaar dorpszicht.  
 
Dit wederom pijnlijke geval van ‘snoeien’ van bomen illustreert volgens ons dat onze vraag voor 
een kapverordening in onze gemeente echt wel aan de orde is. Het is ook een vreemde benadering 
van zorgen voor meer bomen bij nieuw te realiseren projecten; zeker als bestaande bomen een 
meerwaarde voor de buurt zijn.  

 
Onze vragen: 
1. Waarom kreeg de betrokken buurtbewoner geen reactie op de vragen? 
2. Wat was en is de visie met betrekking tot de monumentale bomen aan de Mechelsesteenweg?  
3. Zou het college in het licht van deze gebeurtenissen en het feit indachtig houdend dat burgers 
zich hieromtrent steeds vaker zullen laten horen toch niet kunnen overwegen een kapverordening 
op te stellen?  

 

Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
De dienst omgeving heeft de melding gekregen van een buurtbewoner dat de bestaande bomen 
werden gesnoeid. De dienst heeft contact opgenomen met de architect van het project en 
vervolgens de melder geïnformeerd dat voor het snoeien van bomen geen vergunning nodig is en 

dat de werken (i.v.m. de bomen/groen) conform de bouwvergunning verlopen.  
Tijdens het openbaar onderzoek van de bouwaanvraag voor bovenvermeld project, werden 
hierover geen bezwaren, noch opmerkingen ontvangen door het gemeentebestuur.  Er werd een 
vergunning verleend op 15/04/2016 door het college.  
Bovenstaande vragen en opmerkingen werden reeds beantwoord tijdens de gemeenteraad van 
vorige legislatuur (mei 2017), ter info inplantingsplan van het project aan de Mechelsesteenweg:  
‘De bomen welke langs de Mechelsesteenweg staan worden behouden als dat kan (zijn niet 100 % 

gezond en verliezen elk jaar zeer vroegtijdig hun bladeren) indien ze beter worden verwijderd zal 
men dit nog melden en wordt garantie gegeven op vervanging.  
Voorts is het wild groen reeds verwijderd, maar dit valt in de bouwput of de wegenis zoals op de 
plannen wordt voorgesteld. Het plan zelf bevat reeds de bomen die ofwel bewaard of aangeplant 

worden.’ 
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Hierbij herneem ik (Schepen Maaike) het standpunt van vorige gemeenteraad (24 september 
2019) omtrent het invoeren van een extra reglement voor de burger, inwoners van onze 
gemeente:  
‘Wij begrijpen de bezorgdheid voor het kappen van bomen. Het vellen van hoogstammige bomen 
(een boom met een omtrek van minstens 1m op 1m hoogte) is in principe vergunningsplichtig. 
Enkel en alleen indien een vergunningsaanvraag noodzakelijk is en wordt ingediend, zal het college 

van burgemeester en schepenen een beslissing (besluit) nemen.  In het geval van vrijstelling kan 
het bestuur zich niet beroepen op een wetgeving om het kappen van bomen te vermijden. 
Binnen de opmaak van het meerjarenplan is er opgenomen om bij aanvragen meer groen en blauw 
tussen het ‘grijs’ (bebouwde/verharde ruimte) te benadrukken en op te leggen in een verordening.  
 
Het stimuleren en opleggen van meer groen bij projecten is veel effectiever en resultaatgericht, 

dan het opleggen dat er voor elke boom een kapmachtiging moet worden aangevraagd door de 

burger. Het belasten van de burger met meer administratief werk, extra regelgeving of de burger 
op kosten jagen om een studiebureau onder de arm te nemen is niet aan de orde.  
In de meerjarenplanning is de opmaak van een aparte kapverordening niet opgenomen.  Er is wel 
voorzien om meer groen en blauw tussen het ‘grijs’ te verplichten binnen een algemene 
bouwverordening.  
 
Bijkomend zet het gemeentebestuur zich ook in op de sensibilisering en vergroening (ontharding) 

van de gemeente.’ 
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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) 

 
Website van de gemeente_ vraagsteller Thierry Serrien 

 
Op de website van de gemeente kan men bij ‘Over Willebroek’ naar ‘Veiligheid’ en dan zoeken naar 
‘Politie’ waar men dan nog eens in het veld eindelijk kan klikken naar de website van de politie 
Mechelen-Willebroek. Dit kan volgens ons eenvoudiger. Daarnaast zien we nergens op de website 
de mogelijkheid om de gemeentelijke informatiebladen te downloaden of te bekijken. Dit kan 
volgens ons in 2019 beter. We stellen ons trouwens ook de vraag hoe het nu zit met die nieuwe 
website. 

 
Onze vragen: 
1. Kunnen op de gemeentelijke website eenvoudige links naar de politie en de informatiebladen 
worden voorzien? 
2. Wanneer wordt de website grondig vernieuwd naar de citybranding zoals ondertussen flinke tijd 

geleden aangekondigd?  

 
Schepen Bavo Anciaux antwoordt: 
 
1. Het klopt dat het soms zoeken is op de website. De nieuwe website zal logischer gestructureerd 
zijn en de volledige inhoud wordt momenteel door de communicatiedienst, samen met de 
betrokken diensten, herbekeken. De homepagina van die nieuwe website krijgt opvallende 
verwijzingen (met logo) naar de volgende instanties: CC De Ster, bibliotheek, politie, brandweer, 

Willebroek Winkelhart. 
De infomagazines van de laatste drie jaar zijn online raadpleegbaar via de rubriek ‘Pers & 
publicaties’. We gaan graag in op de suggestie om links naar de politie en het infoblad op de 
huidige homepage te plaatsen. De links werden intussen opgenomen in het vakje ‘snellinks’. Voor 
de volledigheid werd ook de brandweer toegevoegd.  
2. De realisatie van de nieuwe website is momenteel gepland tegen eind maart 2020. Reden 
hiervoor is dat, naast de inhoudelijke invulling, we die vernieuwing willen laten samenlopen met de 

invoering van volgende geautomatiseerde toepassingen: 

- Meldingen via de nieuwe website rechtstreeks laten opnemen in onze mid-office omgeving; 
- Automatisch afleveren van wettig getekende attesten en documenten van bevolking en 

burgerlijk stand; 
- Online afspraken maken met de diensten, afhankelijk van een nieuwe werking met 

betrekking tot klantencontacten, momenteel in analyse en realisatie gepland in het 

voorjaar van 2020. 
 
 
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) 
 

Opvolging van meldingskaarten_ vraagsteller Thierry Serrien 

Naar aanleiding van een aantal van onze vragen (vooral met betrekking tot mobiliteit) wordt door 
de bevoegde schepen, collega Luc Spiessens, al eens geantwoord dat er geen weet was van een 

melding. Onze vraag met betrekking tot de staat van het voetpad in de Ten Begstraat is nog een 

vrij recent voorbeeld daarvan.  
 

Ondertussen vernemen we van verschillende mensen dat ze na weken wachten buiten de typische 

bevestigingsmail nog altijd geen antwoord kregen na het invullen van een meldingskaart.  
 
Onze vragen: 
1. Wat is de geijkte procedure voor het verwerken van een meldingskaart?  
2. Worden statistieken van het aantal meldingen bijgehouden? Zo ja, hoeveel waren er 
bijvoorbeeld dit jaar?  
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Schepen Bavo Anciaux antwoordt: 

 
De huidige procedure gaat als volgt: de meldingskaart wordt online ingevuld en komt via digitale 
weg terecht in een back-office toepassing voor verdere opvolging.  
In eerste instantie krijgen de klachtencoördinators dit ter beoordeling en zij verdelen verder naar 

de juiste diensten voor antwoord en/of verdere behandeling. 
 
In dit proces is zo pas een technisch probleem ontdekt waardoor de recente meldingen vanop de 
website niet meer tot bij de klachtencoördinators geraakten. Ondertussen is dit probleem terug 
onder controle. 
 
Voor de toekomst is er een nieuwe digitale werkwijze voorzien die samenhangt met de nieuwe 

website en waarbij alle meldingen in onze Mid-office omgeving zullen terecht komen. 
Voor 2019 zijn er tot op heden 67 meldingen gemeld via de huidige website. 
 
Raadslid Th. Serrien vraagt of betrokkenen nog gecontacteerd zullen worden. 
 

Schepen Anciaux antwoordt bevestigend. 

 
 
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) 
 

Lotto Belgium Tour : vertrek en aankomst in Willebroek_ vraagsteller Thierry Serrien 

 
Op donderdag 12 september was de Lotto Belgium Tour in Willebroek te gast. Start en aankomst 
van de derde rit voor deze meerdaagse wedstrijd voor elite dames waren in de August Van 
Landeghemstraat. Hieromtrent verscheen op 3 september onder de titel ‘De koers komt naar 
Willebroek’ een bericht op de gemeentelijke website. Op dezelfde dag was er een gelijkaardig 
bericht op de facebookpagina van Willebroek.  
 

In de korte aanloop naar, maar zeker ook na dit evenement hoorden we van verschillende mensen 

dat zij helemaal niet op de hoogte waren. Ook enkele betrokken buurtbewoners die aan het 
parcours woonden, wisten niets van de wielerwedstrijd.  
 
Onze vragen: 
1. Heeft de gemeente moeten betalen om de start- en aankomstplaats van deze Lotto Belgium 

Tour te zijn? Zo ja, welk bedrag?  
2. Was er een communicatieplan omtrent dit evenement? Zo ja, waaruit bestond het?  
 
Schepen Bradt antwoordt: 

 
1. De gemeente heeft €12.500,00 betaald om de start en aankomst van de Lotto Belgium Tour in 
Willebroek te laten plaatsvinden. Deze wielerwedstrijd past in het da’s Willebroek-citymarketingverhaal 
waarbij onze gemeente in de kijker gezet wordt als sportgemeente. Zowel via media-aandacht als 
livestreaming op de website van Sporza.  
 
2. Er werd een communicatieplan opgesteld voor dit evenement. Daarin stond naast promotie vooral 
de communicatie over mogelijke hinder centraal. We begrijpen de kritiek dat de communicatie eerder 
laattijdig gebeurde. Reden hiervoor is omdat de organisator te laat was met de nodige informatie en 
zijn banners en flyers nog geschrapt heeft omwille budgettaire redenen. Daardoor is de communicatie 
niet helemaal verlopen zoals het zou moeten.  
 
Tien dagen voor het evenement werd via website, sociale media en de elektronische infoborden 
gecommuniceerd dat de wielerwedstrijd ging plaatsvinden in onze gemeente. Zowel algemene info 
zoals parcours en start- en einduur, oproep om te komen kijken als de verkeers- en 
parkeermaatregelen werden gecommuniceerd.  

 
Door het college werd de verplichting aan de organisatie opgelegd om ten laatste tien dagen voor het 
evenement de buurtbewoners een bewonersbrief te bezorgen. Daarin moest de (verkeers)hinder 
duidelijk worden omschreven.  
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We kregen van enkele bewoners te horen dat zij geen brief zouden ontvangen hebben (niet bedeeld? 
Verloren tussen de post?). Deze brief werd dan ook door onze communicatiedienst online geplaatst 
en gedeeld via sociale media. Ook werd iedereen met vragen via sociale media meteen voorzien van 
een antwoord.  
 
De collega’s van de gemeente Willebroek werden intern op de hoogte gebracht van de mogelijke 
verkeershinder en werden gevraagd om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.  
 
De dag zelf werd via sociale media nogmaals het parcours en tijdschema gecommuniceerd. Via 
Facebook en Instagram werd doorheen de dag live verslag uitgebracht door onze 
communicatiedienst.  
 
 
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) 
 

Burgers tellen auto’s en fietsers_ vraagsteller Thierry Serrien 

 
In 330 straten in Vlaanderen en Brussel met burgers met een kleine camera aan het raam van hun 
huis hoeveel auto’s en fietsers er langskomen, én hoe snel ze rijden. Dat doen ze samen met het 
onderzoeksbureau ‘Transport & Mobility Leuven’. De resultaten ervan staan op de website 
telraam.net en kunnen dus door iedereen geraadpleegd worden. Met de gegevens kunnen 
overheden aan de slag om straten veiliger te maken.  

 
Multimodale tellingen die zowel zwaar verkeer, als openbaar vervoer, auto’s, fietsers en 
voetgangers tellen, vormen een goede basis voor mobiliteitsbeleid. Het is betrouwbaar 
meetmateriaal en met participatie van de burgers; zeg maar een ‘citizen science verkeerstelling’, 
naar analogie met luchtkwaliteitsmetingen zoals Curieuzeneuzen en Luftdaten.   
 
Dit kan ook interessant zijn voor onze gemeente, vermits onze schepen van mobiliteit in het 

verleden al stelde dat er niet zomaar overal gemeten kan worden met de technieken die nu 
voorhanden zijn.  

Blijkbaar bestaat er trouwens voor de lokale overheden een aanbod op maat.  
 
Onze vragen: 
1. Zal het college gebruik maken van dit interessante aanbod om een offerte op maat aan te 
vragen waarmee de verkeersmodi en de snelheid in bepaalde straten kan worden gemeten?  

2. Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet? 
 

Schepen Spiessens antwoordt: 

 
Dit burgerparticipatie initiatief werd als proefproject gelanceerd in 2018 in de gemeente Kessel-Lo 

en kende begin 2019 een uitrol in andere steden en gemeenten. Via een netwerk van burgers 
wordt, in verschillende zones in Vlaanderen, verkeersdata verzameld.   
Momenteel zijn er in de regio Vaartland / Klein Brabant weinig burgers aangesloten bij dit 
netwerk. Dit initiatief kent vooral succes in de grotere steden. 

 
Raadslid Th. Serrien zegt dat er een aanbod is op maat van de gemeente, net om burgers aan te 
spreken om deel te nemen.  
 
Schepen Spiessens geeft aan dat tellen ook door ons kan met de verkeerslussen en geeft aan dat dit 
project momenteel niet is opgenomen. 
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