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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 26 november 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, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 19 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

ICT 

2. Beslissing van de Gemeenteraad om beroep te doen op Cipal dv als 

opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst Bestek nr. 

CSMRTINFRA19 

3. Beslissing gemeenteraad om beroep te doen op Cipal dv als opdrachtencentrale 

voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, 

gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 

standaardsoftware” – Bestek nr. CSMNRTSOFT19 

4. Cipal  dienstverlenende vereniging - Algemene vergadering 12 december 2019 

– mandaat van de gemeenteraad 

Financiën 

5. Aanpassing prijssubsidiereglement CC De Ster AGB Willebroek 

6. Gemeentelijke dotatie inzake exploitatie en investeringen 2020 politiezone 

Mechelen - Willebroek 

7. Budgetwijziging nr. 1/2019 gemeente in BBC 
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Bouwen en wonen 

Openbare werken 

8. Pidpa - Algemene Vergadering - 20 december 2019 

Omgeving 

9. Iverlek - Algemene vergadering in buitengewone zitting - 17 december 2019 - 

wijziging agenda 

10. IVAREM - Bijzondere Algemene Vergadering - 13 december 2019 

11. IGEMO - Algemene Vergadering - 6 december 2019 

12. Vastlegging rooilijnen en weguitrusting van nieuwe wegenis OMV20190006V 

(Overloopstraat) - goedkeuring wegtracé en weguitrusting 

IVA Innova 

13. Gunning projectmatige verkoop perceel site Cash & Fresh 

14. Goedkeuring Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst Grondsanering en 

Verkoopsovereenkomst Oude Spoorbaan te Tisselt 

Wonen 

15. Intergemeentelijke samenwerking ‘IGS versterkt wonen in Mechelen, Lier en 

Willebroek’ - vertegenwoordiging 

Leven en reizen 

Burgerteam 

16. Pontes - Buitengewone algemene vergadering 18 december 2019 

Jeugddienst 

17. Huis van het Kind Willebroek 

Sportdienst 

18. Akte houdende verlenging van de statuten van de projectvereniging WIKA 

Welzijn 

Algemeen 

19. Toetreding welzijnskoepel rivierenland 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punt 20 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

20. Bijkomende punten 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Raadslid M. De Laet geeft aan geschokt te zijn naar aanleiding van de berichtgeving in 
verband met het fort van Breendonk. Hij vraagt om 2 dagen na de gebeurtenissen een 
krachtig signaal te geven dat we dit als gemeenteraad veroordelen. Hij meent dat we 
deze kans niet aan ons mogen laten voorbijgaan. 

De burgemeester zegt dit eveneens verschrikkelijk te vinden en is blij dat het raadslid dit 

openbreekt op de gemeenteraad. Hij geeft aan dat er in principe morgen een vergadering 
gepland was, maar dat deze ondertussen werd afgezegd. De burgemeester meent dat er 
wel op de juiste manier moet gereageerd worden. Een klacht of geen klacht kan best in 
samenspraak met het fort gebeuren. 

Raadslid De Laet geeft aan gelezen te hebben dat de raad van bestuur van het Fort 
besloten had geen klacht in te dienen om geen extra ruchtbaarheid te geven aan de 
feiten, maar ondertussen is het wel nationaal nieuws geworden. 

De burgemeester stelt voor om i.s.m. de fractieleider een unaniem persbericht op te 
maken. 

Raadslid De Laet antwoordt dat hij reeds een ontwerptekst voorbereid heeft. 

De raad spreekt af om na het beëindigen van de agenda de tekst onderling te bekijken. 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad 

van 22 oktober 2019. 
 
 

ICT 

2. Beslissing van de Gemeenteraad om beroep te doen op Cipal dv als 

opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst Bestek nr. 

CSMRTINFRA19 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Beslissing gemeente Willebroek om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging Cipal 
(verder genoemd “Cipal dv”) als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst 
“Aankoop van ICT Infrastructuur” – Bestek nr. CSMRTINFRA19 
 

Juridische grond 

Gelet op: 
Artikel 41, tweede lid, 10° van het Decreet Lokaal Bestuur; 

De wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 6°, 43, § 1, tweede lid 
en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
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De principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/07/2019 tot gunning via een 

openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop van ICT 
Infrastructuur”. 
De in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv goedgekeurde 
opdrachtdocumenten, inzonderheid: 

o het bestek waar het stelt (punt 4.5): “Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de 
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van 
onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor alle deelnemers in de 
dienstverlenende vereniging Cipal.  
Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op 
de aankoopcentrale kunnen beroepen om ICT-infrastructuur in het kader van de te 
sluiten raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, 

zonder dat zij verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst. 
(…) 
Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als 
opdrachtencentrale voor (zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af te nemen via deze 
raamovereenkomst) : 

 Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en 

verzelfstandigde entiteiten; 
 het bestek waar het stelt (punt 4.6): “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding 
van en het overkoepelend toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, 
terwijl de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de 
afnemer geplaatste bestelling uitoefent.” 
 Het bestek waar het stelt (punt 4.3): “Gezien de raamovereenkomst niet exclusief 
is, behoudt de opdrachtgever – net als elke andere afnemer – steeds de vrijheid om 

een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone procedures, 
die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In voorkomend geval wordt 
dit niet als een wijziging van de opdracht beschouwd”; 

De beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/7/2019 waarbij voornoemde opdracht 
wordt gegund aan Centralpoint België nv met maatschappelijke zetel te 
Wingepark 5B, 3110 Rotselaar.  
 

Adviezen - argumenten 

Overwegende hetgeen volgt: 
 De voornoemde opdracht van Cipal dv “ “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. 
CSMRTINFRA19) is een raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op als 
opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016; 
 De gemeente (of OCMW) kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst 

via de opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij/het krachtens artikel 47, § 2 van de wet 
van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te 
organiseren; 
 Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de opdrachtencentrale om 
volgende redenen:  

o de in de opdrachtencentrale voorziene  ICT-infrastructuur voldoen aan de behoefte 
van het bestuur;  

o het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd 
en geld betekent; 
o Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van 
ICT-infrastructuur door aanbestedende overheden; 

 De gemeente/het OCMW is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst 
(geen afnameverplichting);  
 De nodige budgetten zijn beschikbaar. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt. 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 

De gemeente Willebroek doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop 
van ICT- infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” 
(Bestek nr. CSMRTINFRA19). 



5 

Artikel 2:  

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

 
 

3. Beslissing gemeenteraad om beroep te doen op Cipal dv als 

opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van 

licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s 

m.b.t. standaardsoftware” – Bestek nr. CSMNRTSOFT19 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Beslissing gemeenteraad om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging Cipal (verder 
genoemd “Cipal dv”) als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van 

licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” 

– Bestek nr. CSMNRTSOFT19 
 

Juridische grond 

Gelet op: 
Artikel 41, tweede lid, 10° van het Decreet Lokaal Bestuur; 
De wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 6°, 43, § 1, tweede lid 
en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

De principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/7/2019 tot gunning via een 
openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop van ICT 
Infrastructuur” OF “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware””; 
De in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv goedgekeurde 
opdrachtdocumenten, inzonderheid: 

o het bestek waar het stelt (punt 4.5): “Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de 

Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van 
onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor alle deelnemers in de 
dienstverlenende vereniging Cipal.  
Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op 
de aankoopcentrale kunnen beroepen om ICT-infrastructuur in het kader van de te 
sluiten raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, 

zonder dat zij verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst. 
(…) 
Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als 
opdrachtencentrale voor (zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af te nemen via deze 
raamovereenkomst) : 
 Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en 

verzelfstandigde entiteiten; 

 het bestek waar het stelt (punt 4.6): “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding 
van en het overkoepelend toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, 
terwijl de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de 

afnemer geplaatste bestelling uitoefent.” 
 Het bestek waar het stelt (punt 4.3): “Gezien de raamovereenkomst niet exclusief 

is, behoudt de opdrachtgever – net als elke andere afnemer – steeds de vrijheid 

om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone 
procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In 
voorkomend geval wordt dit niet als een wijziging van de opdracht beschouwd”; 

De beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/7/2019 waarbij voornoemde opdracht 
wordt gegund aan Comparex Belgium bvba,   met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, 
Esplanade 1, Suite 315, Box 3, 1020 Brussel 
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Adviezen - argumenten 

 De voornoemde opdracht van Cipal dv “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, 
onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek 
CSMRTSOFT19) is een raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op 
als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016; 

 De gemeente (of OCMW) kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst 
via de opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij/het krachtens artikel 47, § 2 van de 
wet van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te 
organiseren; 

 Het is aangewezen dat de gemeente/ het OCMW gebruik maakt van de opdrachtencentrale 
om volgende redenen:  
o de in de opdrachtencentrale voorziene licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 

ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware voldoen aan de behoefte van 
het bestuur;  

o het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en 
geld betekent; 

o Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van 

licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 

standaardsoftware of ICT-infrastructuur door aanbestedende overheden; 
 De gemeente/het OCMW is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst 

(geen afnameverplichting);  
 De nodige budgetten zijn beschikbaar. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt. 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeente / het OCMW doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop 
van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 
standaardsoftware aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, 

onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek CSMRTSOFT19)  

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

 

4. Cipal  dienstverlenende vereniging - Algemene vergadering 12 december 

2019 – mandaat van de gemeenteraad 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 12 december 2019 –mandaat 

van de gemeenteraad. 

 

Juridische grond 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking; 
 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”); 
 
Gelet op de statuten van Cipal; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van Cipal; 



7 

Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 12 december 2019 met de 

volgende agendapunten: 
 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de 

te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
3. Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv 
4. Rondvraag 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene 
Vergadering; 

 
Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal, 
 

Adviezen - argumenten 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren; 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

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, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen 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 agenda :  

Unaniem 

Artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 
agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 12 december 2019, zoals overgemaakt 
per e-mail d.d. 25 oktober 2019, goedgekeurd. 
 

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de Algemene 
Vergadering van Cipal van 12 december 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene 
Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de 
gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
 
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 

onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
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Financiën 

5. Aanpassing prijssubsidiereglement CC De Ster AGB Willebroek 

Motivering 
 

Voorgeschiedenis 
 

Middels gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 werden de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB Willebroek, goedgekeurd. 

Op 3 oktober 2017 keurde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 goed. Deze 
beslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017. 

 
 

Feiten en context 
 

Middels artikel 2 van de beheersovereenkomst tussen het AGB en de Gemeente, goedgekeurd op 19 
december 2019, werd het AGB belast met de exploitatie, het verbeteren en onderhouden van 
culturele infrastructuur, waaronder Cultureel Centrum De Ster. 
Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vanwege 
de Gemeente Willebroek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de 
culturele activiteiten in CC De Ster. 
 

 
Juridische grond 
 
Het Decreet Lokaal Bestuur. 
De beheersovereenkomst tussen AGB en Gemeente, inzonderheid Hoofdstuk VII – Financiering 

 

 
Financiële gevolgen & communicatie 

 
nvt 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 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 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement, vermeld in artikel 2 van huidige beslissing, ten 
voordele van het AGB Willebroek goed. 
  

 
 
 
 
 



9 

Artikel 2 

PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT CC DE STER - AGB Willebroek 
  
Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek heeft haar inkomsten en uitgaven met betrekking tot 
CC De Ster geraamd voor het kalenderjaar 2019. Op basis van een evaluatie heeft het Autonoom 

Gemeentebedrijf Willebroek vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2019 prijssubsidie voor het recht 
op toegang kan verlaagd worden.  
  
Om ervoor te zorgen dat de inkomsten van CC De Ster de uitgaven overtreffen wenst het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vanaf heden de voorziene toegangsgelden (inclusief 6 % 
btw) voor recht op toegang tot de culturele activiteiten te verlagen. 
  

De Gemeente Willebroek erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, op basis van de 
ramingen, de voorziene toegangsgelden (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de culturele 
activiteiten zou moeten verlagen om economisch rendabel te zijn. 
  
Rekening houdend met de culturele functie van CC De Ster wenst de Gemeente Willebroek dat er 

tijdens het kalenderjaar 2019 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van de 

bezoekers van de culturele activiteiten. De Gemeente Willebroek wenst immers de toegangsgelden 
te beperken opdat de activiteiten in CC De Ster toegankelijk blijven voor iedereen. De Gemeente 
Willebroek verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 
december 2019 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van 
prijssubsidies. 
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Willebroek voor recht op toegang tot 
de culturele activiteiten bedraagt € 0 per inkomticket met ingang van 1 december 2019. 

  
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het 
kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Willebroek. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de 
Gemeente Willebroek deze steeds documenteren. 
  
Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek moet op de 10de werkdag van elk kwartaal de 

Gemeente Willebroek een overzicht bezorgen van het aantal inkomtickets dat tijdens het voorbije 

kwartaal werd verkocht voor activiteiten van CC De Ster. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan 
te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels 
de uitreiking van een debet nota die het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek uitreikt aan de 
Gemeente Willebroek. De Gemeente Willebroek dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom 
Gemeentebedrijf Willebroek binnen de 10 werkdagen na ontvangst. 

  
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2020 zal worden onderhandeld tussen de Gemeente 
Willebroek en het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vóór 30 januari 2020. 
  
Artikel 3. 
De toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur op de hoogte te 
brengen van de bekendmaking op de webtoepassing.  

 
 

6. Gemeentelijke dotatie inzake exploitatie en investeringen 2020 politiezone 

Mechelen - Willebroek 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De dotatie van een meergemeentenpolitiezone moet steeds in een apart voorstel van beslissing aan de 
gemeenteraad voorgelegd worden alvorens het budget van de gemeente kan gestemd worden. 
 

 
Feiten en context 
 
Op 01 januari 2015 is de politiezone Willebroek met de politiezone Mechelen gefusioneerd tot de 
meergemeentenpolitiezone Mechelen – Willebroek. 
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Juridische grond 

 
Gelet op het artikel 40 en op het artikel 71 van de wet van 7 december 1998 tot de organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst (WGP); 
Gelet op het schrijven d.d. 24.01.2003 van de provinciegouverneur met referentie 

fpv/pol/03/tvdw/073 waarbij de omzendbrief PLP 29 betreffende de begroting van de politiezone: 
gemeentelijke dotaties aan de politiezones, wordt overgemaakt; 
Gelet op de omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief toezicht 
op de gemeenten en de politiezones; 
Gelet op het gemeentedecreet, aangenomen door het Vlaams Parlement op  
6 juli 2005, en bekrachtigd door de Vlaamse regering op 15 juli 2005 en op de latere wijzigingen; 
Gelet op de omzendbrief BA 2006/01 d.d. 13 januari 2006 van de Vlaamse minister van 

Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de inwerkingtreding van de 
bepalingen van het bestuurlijk toezicht in toepassing van het voormelde gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten en zijn latere wijzigingen; 
 

 

Adviezen – argumenten 
 
Exploitatiedotatie 2020 politiezone ten bedrage van € 3.825.771,- (inclusief project wijkagenten en 
verderzetting project huisjesmelkerij en bijkomend 2 agenten verkeerspolitie) en een investeringsdotatie 
2020 politiezone ten bedrage van € 100.000,- (project ANPR-camera’s). Opgenomen in budgetvoorstel 
2020 en meerjarenplanning.  
 

 
Financiële gevolgen & communicatie 
 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

21/10/2019 

Beschikbaar krediet: € 3.825.771,- (exploitatie) / € 

100.000,- (investeringen) 

Actie: 6494100/I0/0400 –  

6440000/I0/0400 

Dienstjaar 

Vast te leggen: € 3.825.771,- (exploitatie) / € 100.000,- 

(investeringen) 

AR: 6494100 / 6440000 2020 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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 

De gemeenteraad besluit : 

Artikel 1:  
De financiële bijdrage voor het dienstjaar 2020 van de gemeente Willebroek aan de politiezone 
Mechelen/Willebroek wordt vastgesteld op 3.825.771,- euro inzake dotatie exploitatie en op € 
100.000,- inzake dotatie investeringen. 
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Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg overgemaakt aan de 
provinciegouverneur, aan de bijzondere rekenplichtige van de politiezone van Mechelen/Willebroek 
en aan de korpschef. 

 
 

7. Budgetwijziging nr. 1/2019 gemeente in BBC 

Motivering 

Voorgeschiedenis 
 

De gemeenteraad stelde het budget 2019 vast in zitting van 18 december 2018. 
 
 
Feiten en context 

 
Het budget 2019 dient te worden gewijzigd om de continuïteit en de goede werking te verzekeren. 
 

 
Juridische grond 
 
Het Decreet Lokaal Bestuur. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus. 

 
 
Adviezen - argumenten 
 
Op 13 november 2019 heeft het managementteam, in overeenstemming met art. 181 van het 
Lokaal Decreet, overlegd over het ontwerp van budgetwijziging en hiervoor positief advies 
gegeven. 

 

Tevens werd, in overeenstemming met art. 171 §4 van het Lokaal Decreet, overlegd over een 
verklarende nota van de waarnemend algemeen directeur.  
 
Het ontwerp van budgetwijziging nr. 1/2019 wordt voorgelegd aan de raadscommissie financiën op 
20 november 2019. 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen 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 besluit budgetwijziging nr. 1/2019 goed te keuren. 

 
Voor 2019 genereert budgetwijziging nr. 1/2019 een resultaat op kasbasis van € 8.292.656 en een 
positieve autofinancieringsmarge van € 653.998. 
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Bouwen en wonen 

Openbare werken 

8. Pidpa - Algemene Vergadering - 20 december 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Door Pidpa wordt ons bestuur met schrijven van 18 oktober 2019 uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering van vrijdag 20 december 2019 om 11u30 te Desguinlei 246, 2018 Antwerpen. 
  
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden 
2. Begroting 2020 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen 

strategieën in 2020 - goedkeuring 
3. Benoemingen 

4. Uitbreiding opdracht Kontich - goedkeuring 
5. Goedkeuring van het verslag staande vergadering 

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

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

 

Juridische grond 

Artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

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

 
Artikel 59 van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
waarbij bepaald wordt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de 
afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. 
 
Artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2007 in verband met 

de vergaderingen en de beraadslagingen van de Gemeenteraad.  
 
Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017.  
 
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 

 
De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 

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

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: 

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, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen 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 agenda :  
 
Unaniem 

 
De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan voormelde agenda van de Algemene Vergadering van Pidpa van 
20 december 2019.  
 

Artikel 2 

de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Algemene Vergadering van 
Pidpa van 20 december 2019, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van de 
onderhavige raadsbeslissing. 
 

Artikel 3 
het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018 
Antwerpen, ter attentie van het secretariaat.  

 
 

Omgeving 

9. Iverlek - Algemene vergadering in buitengewone zitting - 17 december 

2019 - wijziging agenda 

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. 

 
De agenda, de statutenwijziging en het fusievoorstel werden goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 22 oktober 2019. 
 



14 

Op 22 oktober 2019 ontvangt de Gemeente Willebroek per aangetekend schrijven een nieuwe 

oproep, met een gewijzigde agenda, om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in 
Buitengewone zitting van Iverlek die op 27 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. 
 
De gemeenteraadsbeslissing van 22 oktober 2019 dient vervangen te worden door een nieuwe 
beslissing omwille van de nieuwe uitnodiging met een gewijzigde agenda. 
 

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. 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. 

3. Code goed bestuur. 
4. Statutaire benoemingen. 
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

6. Statutaire mededelingen.  
 

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.  
 

Gelet op de recente ontwikkelingen inzake de decretale context en de daarmee gepaard gaande 
mogelijke evoluties binnen de organisatie van de netinfrastructuur-sector en gelet op de beslissing 
van de raad van bestuur van 21 oktober 2019 om het agendapunt houdende ‘het voorstel van fusie 
door overneming van de opdrachthoudende verenigingen PBE en Riobra door de opdrachthoudende 
vereniging IVERLEK’ te schrappen van de agenda;  
 
Gelet op het feit dat de “niet-fusie gerelateerde wijzigingen” aan de statuten doorgang kunnen 

vinden;  
 
Deze voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen: 

 Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen overeenkomstig het aanbod 2.0. 
inzake openbare verlichting 

 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 onder meer wat betreft: 

o Aanpassing van het deelnemersregister: 
ln het artikel 7 wordt verduidelijkt dat aanpassingen aan het deelnemersregister en de bijlage lbis 
ter kennisneming aan de algemene vergadering worden gebracht, wat impliceert dat voor deze 
loutere uitvoeringsformaliteiten niet de procedure voor een statutenwijziging dient gevolgd te 

worden. 
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o Verwijzing naar de toekomstig van toepassing zijnde bepalingen van de 

coöperatieve vennootschap ingevolge het nieuwe wetboek van vennootschappen 
en verenigingen (artikel 2). 

o Actualisering van een aantal definities: Fluvius System Operator cvba, Fluvius 
opdrachthoudende vereniging, openbare verlichting ingevolge het aanbod 2.0, 

onafhankelijke bestuurder [overeenkomstig het artikel 1.1.1. §2 74° van het 
Energiebesluit], warmte-/koudenetbeheerder [overeenkomstig het artikel 1.1.3., 
133/3° van het Energiedecreet] (artikel 2bis). 

o Uniformisering bepaling winstverdeling voor de GIS-activiteit over alle DNB's 
heen, met name het schrappen van de maximumbijdrage uit het artikel 30 punt 
5 van de statuten aangezien Fluvius de GIS-dienstverlening tegen kostprijs 
levert. Een maximumbijdrage opnemen in de statuten kan tot gevolg hebben 

dat Fluvius eventuele prijsstijgingen niet zal kunnen doorrekenen aan de 
deelnemers, met risico op kruissubsidiëring. ln de reglementen is voorzien dat 
eventuele prijsstijgingen doorgerekend kunnen worden aan de deelnemende 
gemeenten. Prijswijzigingen worden voorgelegd aan de raad van bestuur van de 
opdrachthoudende vereniging ter goedkeuring.  

o De bijlage 3 werd aangevuld met de taken inzake databeheer uit het 

Energiedecreet en Energiebesluit. 
 
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.  

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 
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Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

 
Stemming over de agenda :  
 

Unaniem 
 
De gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
neemt kennis van de uitnodiging met gewijzigde agenda ontvangen op 22 oktober 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 gewijzigde 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 de voorgestelde statutenwijzigingen van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
 
Artikel 4 
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 5 
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. IVAREM - Bijzondere Algemene Vergadering - 13 december 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  schrijven van IVAREM, ontvangen op 25 oktober 2019 uitgenodigd op de 
Bijzondere Algemene Vergadering van vrijdag 13 december 2019 om 18u00. 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. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2020 
3. Bespreking van de begroting voor boekjaar 2020 

4. Vaststelling van de statutaire bijdrage voor de algemene werkingskosten en van de 
voorlopige werkingsbijdragen voor afvalbeheer in 2020 

5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
6. Goedkeuring van de notulen van de bijzondere 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 
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- Michel Eeraerts – plaatsvervanger 

 

Juridische grond 

Het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur.  
 

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 432 van het decreet van 22 december 2017 houdende het Lokaal Bestuur, het mandaat van 
de afgevaardigde voor elke algemene vergadering door de vennoten moet worden herhaald.  
 
Artikel 434 § 5 van het nieuw Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemene vergadering een 
code van goed bestuur vaststelt. 
 
Gelet op document VVAV1900019, houdende de ondernemingsstrategie voor het jaar 2020 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 
04-10-2019. 
 
Gelet op document VVAV1900020, houdende de begroting voor het jaar 2020 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 
18-10-2019. 
 
Gelet op document VVAV1900021, houdende de voorlopige werkingsbijdragen voor het jaar 2020 
van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals 
opgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 
18-10-2019. 

 
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 
 



18 

Besluit: 

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, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen 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 agenda :  
 
Unaniem 

 
De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 13 
december 2019. 
 

Artikel 2: 

de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Bijzondere Algemene 
Vergadering van IVAREM op 13 december 2019, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op 
de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 
van de onderhavige raadsbeslissing. 
 

Artikel 3:  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IVAREM, , ter attentie van het 
secretariaat, Vera Noppe.  

 
 

11. IGEMO - Algemene Vergadering - 6 december 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met aangetekend schrijven van IGEMO van 3 oktober 2019, uitgenodigd op de 
Algemene Vergadering van vrijdag 6 december 2019 om 18u00. De vergadering vindt plaats in het 

kantoorgebouw van IGEMO, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

1. Aanduiding stemopnemers.  
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2020 

3. Bespreking van de begroting voor het beokjaar 2020 
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4. Goedkeuring Strategisch Beleidsplan (ondernemingsplan) 2019-2025 

5. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten 2020 
6. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
7. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 6 december 2019 

 

Vertegenwoordiger: Jeroen De Jonghe – Raadslid 
Plaatsvervanger: Daniel De Maeyer – Raadslid 
 

Juridische grond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verschenen op 15 februari 2018 in het Belgisch 
Staatsblad;  
 

Overwegende dat ingevolge Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, de agenda van de 
algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun respectieve raden. 
 
Gelet op artikel 35 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO.  

 
 

De statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 
1991, 29 oktober 1993, 26 maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 
2003, 25 juni 2004, 22 juni 2007, 26 juni 2009, 28 juni 2013, 20 juni 2014, 9 december 2016 en 
15 december 2017 en 14 december 2018. 
 
Artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
 
Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 

dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 
 
De gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december  2024). 

 
De voorstellen betreffende de agendapunten van de algemene vergadering van 6 december 2019, 
zoals geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in 
vergadering van 23 augustus 2019. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 
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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 agenda :  
 
Unaniem 

 
De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IGEMO van 6 
december 2019, houdende:  
 

8. Aanduiding stemopnemers.  
9. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2020 
10. Bespreking van de begroting voor het beokjaar 2020 
11. Goedkeuring Strategisch Beleidsplan (ondernemingsplan) 2019-2025 
12. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten 2020 
13. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
14. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 6 december 2019 

 
Artikel 2 
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van 
IGEMO op 6 december 2019, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van de 
onderhavige raadsbeslissing. 

 
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGEMO, Schoutetstraat 2 te 
2800 Mechelen, ter attentie van het secretariaat.  
 
 

12. Vastlegging rooilijnen en weguitrusting van nieuwe wegenis 

OMV20190006V (Overloopstraat) - goedkeuring wegtracé en weguitrusting 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het college van burgemeester en schepenen ontving op 15 juli 2019 een aanvraag voor het 
bijstellen van verkaveling V1994003: aanleg van straat, voet- en fietspad, aanleg van een WADI 
en ophogen van loten 5 t.e.m. 9 – op een perceel gelegen Overloopstraat 60, 62 en zn - kadastraal 
gekend als Willebroek, afdeling 5 sectie C nr. 338D, 329F, 329S, 330F, 330L, 330M, 335A, 338F en 

338E. 
 
Het dossier werd op 6 augustus 2019 volledig en ontvankelijk verklaard. 

 
Op 8 november 2019 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor 
te stellen over te gaan tot het goedkeuren van het wegtracé en de weguitrusting. 
 

Feiten en context 

De omgevingsvergunningsaanvraag omvat wegeniswerken waarover de gemeenteraad 

beslissingsbevoegdheid heeft. Indien de bevoegde overheid oordeelt dat de omgevingsvergunning 
kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de 
bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. 
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Het dossier dient aan de gemeenteraad te worden voorgelegd voor goedkeuring van de rooilijnen, 

de weguitrusting en oplegging van de lasten voor uitvoering van het openbaar domein.  
 
Openbaar onderzoek 
De aanvraag werd van 20 augustus 2019 tot en met 18 september 2019 openbaar gemaakt 

volgens de regels vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
Er werden 2 bezwaarschriften ingediend. 
 

Juridische grond 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten, inzonderheid op artikel 
4.2.17. 

 
Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 betreffende de vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen en voetgangersverkeer. 
 

Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 
 
Het decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid. 
 
Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en latere wijzigingen. 
 

Decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. 
 
Gelet op artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 waarbij 
bepaald wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de omstandigheden 
vereist, de toelating tot openen van wegen aan de volgende voorwaarden kunnen onderworpen 
worden: 

- de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg 

- de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 
openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen. 

 
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 
 

Adviezen - argumenten 

Art. 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning stelt het volgende: “Als de 
vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan 
worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de 
bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. 
Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de 
Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De 

gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen 
een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.” 
 

Art. 75 van het Decreet betreffende Omgevingsvergunning stelt het volgende: “De bevoegde 
overheid kan aan een omgevingsvergunning lasten verbinden. Die lasten vinden hun oorsprong in 
het voordeel dat de begunstigde van de omgevingsvergunning uit die vergunning haalt en in de 
bijkomende taken die de overheid door de uitvoering van de vergunning op zich moet nemen. 

Lasten kunnen ook inhouden dat als de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, vrij en 
onbelast de eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare 
wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden 
waarop die worden of zullen worden aangelegd.” 
 
Overwegende dat de ontwikkelaar verplicht dient in te staan voor de aanleg van de weg- en 

rioleringswerken en de nutsvoorzieningen. De kostenramingen van de nutsmaatschappijen zullen 
als lastvoorwaarden in de verkavelingsvergunning worden opgelegd.  
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Er moet een overeenkomst worden opgemaakt met de gemeente. In deze overeenkomst moeten 

de gevraagde aanvullingen van de meetstaat in verband met de aanleg en inrichting van het 
openbaar domein worden opgenomen. 
 
In de samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het volledig technisch dossier 

moet goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd.  
 
Het vastleggen van het wegtracé en rooilijnen heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde 
breedte te brengen om te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken kunnen 
worden opgericht.  
 
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, 

inclusief de zones voor openbaar groen worden kostenloos aan de gemeente afgestaan om te 
worden ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente Willebroek. De kosten aan deze 
overdracht verbonden, neemt de projectontwikkelaar ten zijne laste. 
 
Adviezen 

Aan de Dienst Openbare Werken en Mobiliteit werd op 30 oktober 2019 advies gevraagd. 

Het advies bereikte ons nog niet.  
 
Aan Brandweerzone Rivierenland werd op 7 augustus 2019 advies gevraagd. 
Op 2 september 2019 werd meegedeeld men geen bezwaar heeft tegen de aanvraag. 
 
Aan Fluvius werd op 7 augustus 2019 advies gevraagd. 
Op 9 september werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. 

 
Aan Integan werd op 7 augustus 2019 advies gevraagd. 
Er werd geen tijdig advies gegeven. 
 
Aan Pidpa werd op 7 augustus 2019 advies gevraagd. 
Op 11 oktober 2019 werd een gunstig advies uitgebracht. 
 

Aan Pidpa-Hidrorio werd op 7 augustus 2019 een eerste maal om advies gevraagd. 

Er werd geen tijdig advies ontvangen. 
 
Aan Pidpa-Hidrorio werd op 30 oktober 2019 een tweede maal om advies gevraagd. 
Het advies bereikte ons nog niet.  
 

Aan Polder van Willebroek werd op 7 augustus 2019 advies gevraagd. 
Er werd geen tijdig advies ontvangen. 
 
Aan Proximus nv werd op 7 augustus 2019 advies gevraagd. 
Op 3 september 2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. 
 
Aan Telenet werd op 7 augustus 2019 advies gevraagd. 

Op 6 september 2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Niet van toepassing. 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 
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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 

De gemeenteraad besluit: 
 

Artikel 1 
Het wegtracé van het verkavelingsontwerp tot het bijstellen van verkaveling V1994003: aanleg van 
straat, voet- en fietspad, aanleg van een WADI en ophogen van loten 5 t.e.m. 9 – op een perceel 
gelegen Overloopstraat 60, 62 en zn - kadastraal gekend als Willebroek, afdeling 5 sectie C nr. 
338D, 329F, 329S, 330F, 330L, 330M, 335A, 338F en 338E – goed te keuren. 
 
Artikel 2 

Volgende lasten op te leggen aan de verkavelaar: 
Aanleg van verharde wegen en riolering 
Aanleg van groenvoorzieningen 
Aanleg van parkeergelegenheid 
Uitbreiding van het rioleringsnet van Pidpa Hidrorio 
Uitbreiding van het waterleidingnet volgens kostenraming van Pidpa 
Uitbreiding van aardgas- en elektriciteitsnet en aanleg van openbare verlichting volgens 

kostenraming van Fluvius 
Uitbreiding van het distributienet volgens kostenraming van Telenet 
Uitbreiding van het telefonienet door Proximus 
 
De bedragen die worden voorgesteld door de nutsmaatschappijen betreffen slechts “geraamde 
bedragen, de definitieve afrekening gebeurt op basis van facturen van de betreffende 

nutsmaatschappijen. 
 
Artikel 3 
Dat de verkavelaar de palen en armaturen van de openbare verlichting gratis, vrij en onbelast 

dient over te dragen aan de gemeente en dat de  gemeente hiervan eigenaar blijft. 
 
Artikel 4 

Dat de verkavelaar instaat voor alle benodigde verkeerssignalisatie. De verkavelaar dient hiervoor 
eerst een voorstel in te dienen bij het gemeentebestuur. 
 
Artikel 5 
Dat de groenvoorzieningen kunnen worden aangelegd na afwerking van de verharde gedeelten 
aangezien deze zich in de niet te bebouwen zone bevinden.  
 

Artikel 6 
Dat de keuze van aanplantingen dient te worden beoordeeld door de dienst Omgeving en de 
Gemeentelijke Werkplaats. Bij voorkeur worden inheemse en onderhoudsvriendelijke soorten 
toegepast.  
 
Artikel 7 

Dat alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, 
inclusief zones voor openbaar groen kosteloos aan de gemeente afgestaan dienen te worden om te 
worden ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente Willebroek. De kosten aan deze 
overdracht verbonden, neemt de ontwikkelaar ten zijne lasten.  
 
Artikel 8 
Dat er een overeenkomst moet worden opgemaakt met de gemeente. In de 

samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het volledig technisch dossier moet 
goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd.  
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IVA Innova 

13. Gunning projectmatige verkoop perceel site Cash & Fresh 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten 
opgenomen voor de huidige legislatuur: 

 
Site Cash & Fresh: 
Actieplan LEEF003004012: het IVA INNOVA als ondersteunend en dynamisch instrument voor het 
ruimtelijk beleid van de gemeente Willebroek. 
 
Het IVA INNOVA heeft een actieve rol in het verwerven van onroerende goederen in functie van 
alle gemeentelijke ontwikkelingsprojecten, in casu “Willebroek Morgen”. 

 
De voorstellen van het stedenbouwkundig ontwerp voor de as Station-Watertoren zijn goed gekend 
in de gemeente.  
 
Kortweg komt het erop neer dat aan de hand van strategische projecten en de heraanleg van de as 
(Stationsstraat – Schoolweg) zelf de aanzet moet gegeven worden voor de globale 
kernvernieuwing.  

De drie strategische projecten zijn:  
• de ontwikkeling van de stationsomgeving als multimodaal knooppunt, met mogelijkheden voor 
kleinschalige kantoorontwikkeling  en reorganisatie van het parkeergebeuren.  
• de aanleg van een publiek toegankelijk gemeentepark in de omgeving van de bibliotheek.  
• de herinrichting van de doortocht (met o.a. heraanleg Pleintje) door het centrum van Willebroek 
en invulling naast de watertoren. 

 
In voorgaande jaren werd hiervoor de leegstaande supermarkt “Cash & Fresh “aangekocht. 
  

De ontwikkeling van de percelen (perceel Cash & Fresh en de leegstaande aanpalende woningen en 
winkels) zijn van strategisch belang, dit door enerzijds de ligging langs de “As watertoren – 
station” en anderzijds als afwerkingswand aan het “het Pleintje”. 
 

Voor deze strategisch gelegen invulling werd in 2016 een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan 
opgemaakt en goedgekeurd. 
 
 
Feiten en context 
 
Gelet op het kernversterkend- en strategisch belang besluit het IVA dit grondperceel op 

projectmatige wijze te verkopen analoog met het vroegere te koop aangeboden project op de hoek 
Schoolweg- E. Vanderveldestraat en het grondperceel gelegen in het “Brouwershof”. 
 
De architecturale kwaliteit van het project is een belangrijke eis omdat bij realisatie dit aanleiding 
moet geven tot een moet een harmonieuze afwerking en afbakening van het centraal centrumplein 

en de naastliggende “watertoren”. 

 
De inrichtingsprincipes hanteren zoals deze werden opgenomen in het “masterplan Willebroek 
Morgen” en uiteraard de voorschriften van het RUP “Cash & Fresh”. 
 
De inschrijver dient een totaalproject voor te stellen: het inrichtingsvoorstel omvat de ontwikkeling 
van de gehele projectzone (art. 3.0 van het RUP Cash Fresh): 
 

 Het RUP Cash Fresh voorziet dat de projectzone van art.3.0 in één geheel ontwikkeld zal 
worden, samenwerking met/of verwerving van de overige percelen is dus noodzakelijk. 

 
 De inschrijver zal met betrekking tot de organisatie-samenwerking of mogelijke 

verwervingen van voornoemde percelen uitspraak doen bij zijn/of haar ingediende voorstel. 
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Bij de keuze van bestemming van de ontwikkeling zal de nadruk vooral op “wonen” en of 

“woongelegenheden met zorgfunctie”. 
 
De projectzone wordt ontsloten voor gemotoriseerd verkeer rechtstreeks op de aanliggende 
openbare wegen Kapellenboslaan – Eikstraat (Art.4.1); een rechtstreekse ontsluiting op de 

Dendermondsesteenweg (N183) is niet toegelaten. 
 
Algemeen wordt het ganse project afgestemd op een efficiënt energiebeleid (zeer lage ecologische 
voetafdruk). 
 
Duurzaamheid is een kernwoord bij de bouw van nieuwe projecten. 
 

Omdat dat naast de prijs ook de kwaliteit groot belang is voor de gemeente dient ook na de 
verkoop van de gronden het project opgevolgd te worden dit  met het oog op een garantie tot 
realisatie van de vooropgestelde kwaliteit; 
 
Hiervoor is het aangewezen aan  de toekomstige ontwikkelaar gevraagd worden zich te engageren 

tot de ondertekening van een realisatieconvenant; 

 
Een bestek werd door het IVA opgesteld in nauw overleg met alle betrokken diensten. 
 
In het bestek werd rekening gehouden met de feitelijke toestand en inrichting van het perceel, de 
omgevingsfactoren en alle beschikbare planningsinstrumenten: RUP “Cash & Fresh”, definitieve 
ontwerpen Willebroek Morgen Fase 3 en 4. 
 

Voor de gunning werden in het bestek de gunningscriteria, hun weging en alsook een minimum bod 
voorgesteld. 
 
 
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°. 
 
De bevoegdheid  van de gemeenteraad om haar goedkeuring te hechten aan overeenkomsten 
afgesloten met kandidaat-kopers. 
 

Het bestek “Bijzonder bestek projectmatige verkoop perceel site cash&fresh te Willebroek“ met ref. 
IVA/AVB/2019/01. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Adviezen – argumenten 

 
De projectmatige verkoop “perceel site cash&fresh ” werd in de maand mei 2019 opgestart. 
 
Er werd een minimumprijs ingesteld, dit zoals voorzien in het budget 2019, dit ten bedrage van € 
800.000,00. 

 
Voorstel tot oproep kandidaten via volgende weg: 

a) publicatie op de website  van de gemeente 
b) Immoweb verschijning minimum 12 weken, gepubliceerd vanaf 29 juni 2019 
c) aanschrijving 27 projectontwikkelaars, inclusief da aanpalende eigenaars (percelen mede 
opgenomen in de projectzone) 
 
Uiterste datum indiening offerte vermeld in het bestek werd bepaald op 13 september 2019, dit om 

de kandidaten voldoende kans en tijd te geven een onderbouwde projectstudie en ontwerp af te 
leveren. 
 
Op Immoweb werd het artikel 435 keer bezocht, met als resultaat 6 telefonische 
informatieaanvragen en 4  dossieraanvraag per e-mail; 
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De schriftelijke mailing vanuit het IVA INNOVA werd verstuurd aan 27 projectontwikkelaars. 

 
Bij het afsluiten van de termijn der biedingen op  13 april 2018 werd 1 kandidatuur ontvangen, 
deze uit de schriftelijke mailing naar de projectontwikkelaars. 
 

Met name: 
 GRONDJUWEEL NV (realisatie door Durabrik NV) Landegemstraat 10 te 9031 Drongen 

 
De bieding is regelmatig en werd op hieronder vermelde gunningscriteria beoordeel: 
 

 
De dienst ruimtelijke ordening, mobiliteit, openbare werken en het IVA INNOVA hebben 
onafhankelijk de  bieding beoordeeld op de gunningscriteria. 
 
Daarna werden van de toegekende scores per criterium de gemiddelde waarden genomen en 

aangevuld met een uitgeschreven motivering der beoordelers (zie hiervoor het gunningsverslag in 
bijlage). 
 
Op basis van het gunningsverslag en de toegekende scores op de gunningscriteria wordt 
voorgesteld het project  “projectmatige verkoop hoek Centrumpark” toe te wijzen aan het 
GRONDJUWEEL NV (en haar rechtsopvolger Durabrik NV) Landegemstraat 10 te 9031 Drongen. 

 
De weerhouden indiener GRONDJUWEEL NV en haar rechtsopvolger Durabrik NV hebben 
aangetoond dat de projectzone van art.3.0 in één geheel ontwikkeld zal worden en zij daarvoor de 
nodige stappen hebben ondernomen tot samenwerking/verwerving met de eigenaars van de 

overige percelen (Apeiros-Van Assche). 
 
 

Financiële gevolgen 
 
Dit project is een desinvestering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 
Voor het jaar 2019 werd in het budget INVLEEF003 onder AR2600000/061090/LEEF003004012 een 
bedrag van € 800.000,00 aan inkomstenzijde voorzien; 
 
De inschrijver, GRONDJUWEEL NV, alhier als kandidaat-koper en realisator van zijn voorgestelde 

project, stelt als aankoopprijs de som van € 815.000,00 voor; 
 
Dit bedrag is  in het jaar 2019 invorderbaar; 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  €  Actie: LEEF 003004012 Dienstjaar 

Vast te leggen: €  AR: 2600000 2019 

Raadslid K. Eeraerts geeft aan dat er in deze raad door een toenmalige schepen (nu niet 
meer in het college) toegelicht is geweest dat IGEMO op deze site een project ging doen 

en we weten allemaal hoe dit afgelopen is. Nu gaan we opnieuw naar het verleden en 
gaan we opnieuw woongelegenheden voorzien gericht op zorgfunctie. Is er een 
woonbehoefteplan waaruit blijkt dat er behoefte is aan woongelegenheden gericht op 
zorg?  

De burgemeester antwoordt dat er een RUP opgemaakt werd door IGEMO en wat u 
vandaag leest is een vertaling van dit RUP. 

Raadslid K. Eeraerts vraagt wat het standpunt is van het bestuur? 

1 de prijs (offerteprijs/hoogste prijs)*60  60 punten 
2 de kwaliteit van het voorgesteld project  18 punten 
3 kwaliteit en relatie met de omgeving  10 punten 
4 methodiek en continuïteit    2 punten 
5 engagement - realisatieconvenant   10 punten 
  

  

Totaal  100 punten 
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De burgemeester geeft aan dat het standpunt is dat we het RUP hebben goedgekeurd en 

dat we nu over dit dossier gaan stemmen. 

Raadslid K. Eeraerts antwoordt dat als hij vraagt of er een woonplan waaruit de behoefte 
blijkt van woningen met zorgfunctie, hij hier geen antwoord op krijgt. 

De burgemeester antwoordt dat binnen het RUP staat dat dit kan. Hij geeft ook mee dat 

er wachtlijsten zijn en dat er dus wel een behoefte zal zijn. 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen 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 Raad besluit: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te hechten aan de gunning en toewijzing van de “projectmatige verkoop perceel site 

Cash & Fresh” - 1ste afdeling sectie A nr. 214/S met een oppervlakte van 2.217m² -  aan 
GRONDJUWEEL NV (uitvoering door Durabrik NV), Landegemstraat 10 te 9031 Drongen - dit tegen 

de betaling van de koopsom ten bedrage van € 815.000,00 en de uitvoering van de voorwaarde 
zoals opgenomen in het bestek en het ingediende project van voormelde inschrijver; 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen over te gaan tot de opmaak 
van een realisatieconvenant, de voorwaarde uit de gunning en het bestek met ref. 
IVA/AVB/2019/01; 

 
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. 

 
 

14. Goedkeuring Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst Grondsanering en 

Verkoopsovereenkomst Oude Spoorbaan te Tisselt 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 
 
Sinds decennia ligt op het grondgebied van gemeente Willebroek een toevoerleiding met diameter 
900 mm om het transport van het drinkwater te bewerkstelligen.  
Om de bedrijfszekerheid van de drinkwaterproductiecentra water-link, De Watergroep en TMVW te 
versterken en de maximale productiecapaciteit te benutten is besloten om een nieuwe leiding 
diameter 1.000 mm van 11,175 km aan te leggen.  
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Deze leiding vertrekt nabij pompstation van TMVW te Buggenhout (Kasteelstraat) en wordt 

aangesloten op de bestaande leiding Walem-Tisselt ter hoogte van de Baeckelmansstraat te Tisselt, 
in hoofdzaak parallel met de bestaande leiding. 
 
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. 
 
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. 

 
 
Feiten en context 
 
Op het innameplan met nr.117 opgemaakt door TMVW/Water-link d.d. 13 september 2012 werd de 

inname getekend, dit met een totale ondergrondse inname van 9.320,88 m². 

 
Op 30 mei 2014 werd door het College van Burgemeester en Schepen het princiepe van een 
grondoverdracht ten behoeve van de aanleg watertoevoerleiding goedgekeurd. 
 
Het departement omgeving van de Vlaamse Overheid heeft op 16 augustus 2017 aan TMVW de 
omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van de Leiding (met positief advies van gemeente 
Willebroek) en dit parallel met het tracé van de bestaande leiding deels gelegen op de grond ter 

hoogte van Baeckelmansstraat te Tisselt, gemeente Willebroek, die in eigendom is van gemeente 
Willebroek. 
 
Inmiddels is de aanleg van deze nieuwe leiding nagenoeg volledig gerealiseerd.  Enkel een laatste 
deel van de leiding ter hoogte van de Oude Spoorbaan te Tisselt moet nog worden aangelegd.   
 
Tijdens de voorbereidende werken is aannemer Denys (aannemer der werken aangesteld door 

TMVW) onvoorzien gestoten op 2 hopen bovengrondse verdachte grond.  

De Aannemer heeft voorzichtigheidshalve de werken stilgelegd voor verder onderzoek.  
 
Voor één van de voormelde 2 hopen van verontreinigde grond (zijnde de zogenaamde “Hoop 2”) 
heeft TMVW een aanvraag ingediend tot niet-reinigbaarheid alsook een aanvraag tot toepassing 
van verlaagde milieuheffing.  

 
Op 4 juni 2019 heeft OVAM bevestigd dat Hoop 2 niet-reinigbaar is en aan TMVW de toelating 
verleend om rechtstreeks te storten aan de verlaagde milieuheffing. Conform de toelating mocht 
die verontreinigde grond niet (tijdelijk) ter plaatse worden gestockeerd en moest uiterlijk op 31 juli 
2019 worden afgegraven en afgevoerd. 
 
Rekening houdende met de intentie van de partijen om zo spoedig mogelijk de gehele 

problematiek grondig en finaal aan te pakken teneinde de oorspronkelijke Werken te kunnen 
verderzetten, vond er op 3 juli 2019 een spoedoverleg plaats tussen TMVW, gemeente Willebroek 
en OVAM om de verdere stappen te bespreken en te coördineren.  
 
In uitvoering van dit overleg heeft TMVW voor de andere hoop van verontreinigde grond (de 

zogenaamde “Hoop 1”) een gelijkaardige aanvraag ingediend als voor Hoop 2 en ook voor de Hoop 
1 de bevestiging van OVAM bekomen dat Hoop 1 niet-reinigbaar is alsook toelating om 

rechtstreeks te storten aan de verlaagde milieuheffing, voor een periode eindigend op 15 december 
2019. 
 
Wat betreft het tracé van de bestaande en nieuw aan te legen drinkwaterleiding bestaande uit een 
zone van 10 meter breedte over de looplijn werd een afpalingsplan–proces verbaal opgesteld de 
dato 26 september 2019 door het Studiebureel Foqué Jan BVBA, Bezelaerstraat 128 te Willebroek, 

met aanduiding 3 loten met afzonderlijke (gereserveerde) perceelnummers Willebroek 5 afd. / 
Tisselt /Sectie A nrs. 587/A, 587/B en 587/C, hierna het “Uitgenomen Perceel” genoemd. 
 
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.  
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De totale oppervlakte voorwerp van het “Uitgenomen Perceel” bedraagt 9.955 m². 

 
Bijgevoegd afpalingsplan werd verzonden naar de Administratie opmetingen en waarderingen 
(kadaster) waar het geregistreerd werd in de databank van afbakeningsplannen met 
referentienummer 12036-10344. 

 
Overwegende dat voormelde percelen in openbaar domein gelegen zijn en bijgevolg niet 
vervreembaar zijn werd in de gemeenteraad van 22 oktober 2019 goedkeuring verleend aan de 
dessafectatie uit het openbaar domein van het voormelde “Uitgenomen Perceel”. 
 
Na intens overleg zijn de Partijen overeengekomen enerzijds dat gemeente Willebroek het 
“Uitgenomen Perceel” in volle eigendom (zowel de boven- als de ondergrond) zou overdragen aan 

TMVW en anderzijds dat TMVW zou instaan  op haar kosten voor de sanering van de 
verontreiniging in het “Uitgenomen Perceel” en in het “restperceel (hierna genoemd het 
“Restperceel”) dat wordt aangeduid als ‘restpercelen A, B, C, D en E’ met oranje inkleuring op het 
afpalingsplan–proces verbaal opgesteld de dato 26 september 2019 door het Studiebureel Foqué 
Jan BVBA, Bezelaerstraat 128 te Willebroek (later als bijlage aan de Bijzondere 

Samenwerkingsovereenkomst Grondsanering en de Verkoopsovereenkomst toe te voegen). 

 
Gelet op voorgaande zullen de Partijen enerzijds de overeenkomst Bijzondere 
Samenwerkingsovereenkomst Grondsanering afsluiten en anderzijds de Verkoopovereenkomst 
waaraan de overeenkomst Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst Grondsanering als bijlage is 
opgenomen, die wezenlijk met elkaar zijn verbonden waarbij de ene niet zonder de andere kan 
bestaan. 
 

 
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 
 
De voorliggende Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst Grondsanering is een overeenkomst 
waarbij de opdrachthoudende vereniging TMVW de toelating en verplichting verkrijgt om de 
‘Bijkomende Werken’ uit te voeren op het “Uitgenomen Perceel” en het “Restperceel” en om 

vervolgens de ‘Oorspronkelijke Werken’ te hervatten, zelfs hangende de opschortende en 
ontbindende voorwaarden waaronder de Verkoopovereenkomst is aangegaan en hangende het 
verlijden van de notariële akte voor de verkoop van het “Uitgenomen Perceel”. 
 
Inhoudelijk zullen de ‘Bijkomende Werken’ en de hervatting van de ‘Oorspronkelijke Werken’ als 
volgt uitgevoerd worden:  
 

 TMVW zal  de Hoop 1 en de Hoop 2 verwijderen, overeenkomstig de daartoe vanwege 
OVAM verkregen toelatingen. 

 
 TMVW zal de grond verder afgraven en eveneens afvoeren overeenkomstig de daartoe 

vanwege OVAM verkregen toelatingen als volgt: 

- op de plaats waar de Hoop 1 en de Hoop 2 aanwezig waren, tot de Verontreiniging 
volledig is gesaneerd (niet beperkt tot een bepaalde diepte) 

- op de plaats van het Tracé, tot de diepte die nodig is voor de aanleg van de 
Leiding. 

 
 TMVW zal opdracht geven tot het op haar kosten uitvoeren van de in het kader van het 

Bodemonderzoek nog te stellen stappen. Tegelijk met de uitvoering van het 
Bodemonderzoek zal TMVW de Oorspronkelijke Werken hervatten. 

 
 Na de voormelde afgraving en afvoering en de werken zal TMVW de afgegraven plaats niet 

herstellen in de oorspronkelijke staat, maar wel nivelleren op het maaiveldniveau. Hiervoor 
alsook voor de aanleg van de Leiding zal TMVW uitsluitend gebruik maken van de grond 
type 211. 
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De Sanering omvat voormelde Bijkomende Werken.  

 
TMVW zal optreden als aanbestedende overheid voor het Bodemonderzoek en de Bijkomende 
Werken en zal deze taak uitvoeren rekening houdende met hetgeen in de Bijzondere 
Samenwerkingsovereenkomst Grondsanering is opgenomen. 

 
Gemeente Willebroek is akkoord en machtigt TMVW om voor de uitvoering van de Bijzondere 
Samenwerkingsovereenkomst gebruik te maken van de in gebruik zijnde raamcontracten en 
andere overeenkomsten die TMVW conform de wetgeving overheidsopdrachten voor de diensten 
van haar leveranciers en aannemers heeft afgesloten. 
 
Verder worden in voorliggende Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst Grondsanering alle 

modaliteiten opgenomen met betrekking tot: 
 

 Studies en analyses 
 Procedure van de toekenning van de Bijkomende Werken 
 Grondverzet (procedures en verslagen enz..) 

 Leiding en toezicht van de werken 

 Betalingen 
 Subsidies en tussenkomsten 
 Aansprakelijkheid van of ten aanzien van derden - boetes en kortingen wegens minwaarde 

- schadegevallen 
 Aansprakelijkheid tussen de Partijen 
 Aansprakelijkheid inzake de Verontreiniging in het bijzonder 
 Verzekeringen 

 Inwerkingtreding 
 Communicatie en overleg 
 Overmacht 
 Vertrouwelijkheid 

 
In het bijzonder zijn de voorwaarden opgenomen onder artikel 11, ‘De financiële last van de 
Bijkomende Werken’: 

 

 TMVW financieel zal instaan voor de kosten van de Bijkomende Werken, met inbegrip van 
de vergoedingen verschuldigd aan de aannemer en de veiligheidscoördinator en alle andere 
kosten gemaakt door of aangerekend aan TMVW in verband met de uitvoering van de 
Bijkomende Werken (met inbegrip van het Bodemonderzoek). 

 

 Ter vermijding van twijfel, gemeente Willebroek zal de eigen kosten dragen die zij maakt in 
uitvoering van haar verbintenissen zoals voorzien in de Bijzondere 
Samenwerkingsovereenkomst alsook alle financiële gevolgen in verband met de werken die 
niet aan de Verontreiniging en haar Sanering kunnen worden toegerekend.  

 
 Indien de vergoedingen voor de Bijkomende Werken die uitgevoerd zijn met betrekking tot 

het Sanering deels toe te wijzen zijn aan de Verontreiniging en deels aan andere oorzaken, 

zal TMVW het gedeelte van de door haar gedragen kosten, lasten en uitgaven dat geen 
betrekking heeft op de Sanering doorrekenen aan gemeente Willebroek.  

 
 TMVW zal ervoor instaan dat de derden, waaronder de Aannemer en de 

veiligheidscoördinator, hun afrekeningen, vorderingsstaten en facturen afzonderlijk 

opmaken voor de Bijkomende Werken, dan wel gebeurlijk met vermelding van het aandeel 
van de Bijkomende Werken in de gevorderde bedragen in functie van het aandeel van de 

Bijkomende Werken in het Geheel van de Werken. De vorderingsstaten en 
betalingsaanvragen zullen worden ingediend bij de leidend ambtenaar die ze vervolgens na 
nazicht in hun geheel aan gemeente Willebroek en TMVW zal overmaken. 

 
 De uitgevoerde Bijkomende Werken zullen door TMVW worden betaald conform de met de 

betrokken opdrachtnemer overeengekomen contractuele bepalingen, waaronder het Bestek 

en de meetstaten.  
 

 Ter vermijding van twijfel: TMVW is op haar kosten volledig verantwoordelijk voor 
eventuele andere bodemverontreiniging dan de Verontreiniging in het Uitgenomen Perceel.   
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In de ‘Verkoopsovereenkomst’  verkoopt de gemeente Willebroek in volle eigendom aan TMVW, die 

aanvaardt, het ‘Uitgenomen Perceel’ zoals aangeduid op het afpalingsplan-proces verbaal in bijlage 
aan de Verkoopovereenkomst opgemaakt door het Studiebureel Foqué Jan BVBA, Bezelaerstraat 
128 te Willebroek  op 26 september 2019. Het ‘Uitgenomen Perceel ‘ bestaat uit 3 loten, voormelde 
loten hebben nu een uniek gereserveerd kadastraal nummer toegewezen gekregen: Tisselt , 5de 

afdeling, Sectie A, nrs. 587/A, 587/B en 587/C dit met een totale oppervlakte van 9.955 m². 
 
De koop-verkoop wordt afgesloten tegen en mits betaling van de vaste prijs van één (1) EUR 
(hierna genoemd de "Prijs") door TMVW aan gemeente Willebroek te betalen bij het verlijden van 
de akte. 
  
In raadszitting van 22 oktober 2019 werden voormelde percelen  uit het openbaar domein 

gedesaffecteerd. 
 
Naast de gangbare modaliteiten van overdracht, waarborgen en verbintenissen warden in de 
Verkoopsovereenkomst onder artikel 3 bijzondere opschortende en ontbindende voorwaarden 
opgenomen: 

 

 De koop-verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van de afronding 
door TMVW van het Bodemonderzoek en van het bekomen van enige andere vergunning, 
toelating of attest die voor de koop-verkoop noodzakelijk zou zijn (onder meer, een 
bodemattest dat volgens OVAM toelaat om het Uitgenomen Perceel over te dragen). 

 
 Indien uit het Bodemonderzoek zou blijken dat het Uitgenomen Perceel door een andere 

verontreiniging dan de Verontreiniging is aangetast en het saneren van die verontreiniging 

een aanvullende kost inhoudt bovenop de kost van de Sanering, zal dit een ontbindende 
voorwaarde uitmaken voor de koop-verkoop, waaraan uitsluitend TMVW kan verzaken.  

 
 Indien de koop-verkoop in voormeld geval zou worden ontbonden, dan worden de kosten 

van de Sanering, in zoverre de Sanering volledig werd uitgevoerd door TMVW, gelijkmatig 
verdeeld over gemeente Willebroek en TMVW, elk de helft van de kosten van de Sanering. 
In zoverre TMVW reeds gestart was met de werken voor de aanleg van de Leiding 

respectievelijk de Leiding reeds heeft aangelegd, dan dient TMVW de Leiding en andere – 

aangebrachte – infrastructuur volledig te verwijderen. Indien de Leiding en andere 
infrastructuur niet volledig kan worden verwijderd, om welke reden dan ook (bv. ingevolge 
een rechterlijke uitspraak), dan draagt TMVW vooralsnog de volledige kosten van de 
Sanering.  

 

 Indien – voor het verlijden van de Akte – een derde zijn / haar voorkooprecht, 
voorkeurkeurrecht, recht van wederinkoop of van terugname op het Uitgenomen perceel 
zou uitoefenen, zal de koop-verkoop aan TMVW worden ontbonden / geen verdere 
doorgang vinden.  

 
 Indien de koop-verkoop in voormeld geval zou worden ontbonden, dan worden de kosten 

van de Sanering – in zoverre de Sanering volledig werd uitgevoerd door TMVW, maar 

TMVW de door haar geplaatste Leiding terug dient te verwijderen in navolging van de 
uitoefening van voormeld voorkooprecht, voorkeurkeurrecht, recht van wederinkoop of van 
terugname op het Uitgenomen perceel – gelijkmatig verdeeld over gemeente Willebroek en 
TMVW, elk de helft van de kosten van de Sanering, met dien verstande dat gemeente 
Willenbroek en TMVW die kosten kunnen verhalen op voormelde derde.  

 
 Indien TMVW haar Leiding niet dient te verwijderen in navolging van de uitoefening van 

voormeld voorkooprecht, voorkeurkeurrecht, recht van wederinkoop of van terugname op 
het Uitgenomen perceel, draagt TMVW de volledige kosten van de Sanering.   

 
 TMVW zal de opdrachtnemer van de Sanering informeren omtrent voormelde ontbindings- / 

beëindigingsmogelijkheden (artikel 3.1, 3.2 en 3.3) én met die opdrachtnemer (minstens) 
overeenkomen dat gemeente Willebroek ingevolge voormelde ontbinding / beëindiging van 

de koop-verkoop aan de opdrachtnemer geen schadevergoeding kan verschuldigd zijn.   
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Met betrekking tot de ondertekening van de Verkoopsovereenkomst: 

  
 Gemeente Willebroek verbindt er zich toe om de Verkoopovereenkomst en de Bijzondere 

Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen uiterlijk binnen één (1) week na het 
bekomen van het akkoord van haar Gemeenteraad met het ontwerp van de voormelde 

overeenkomsten. 
 

 De Partijen zijn ertoe gehouden om de notariële akte  te verlijden binnen de twee (2) 
maanden vanaf de vervulling van de opschortende voorwaarde voorzien in artikel 3 van de 
Verkoopovereenkomst.  
 

Bijkomend wordt in de Verkoopsovereenkomst  een vestiging van de bovengrondse 

erfdienstbaarheid van doorgang voor aanleg en onderhoud van leidingen gelegen in het openbaar 
domein dit ten gunste van de opdrachthoudende vereniging TMVW met zetel te 9000 Gent 

Stropstraat 1, opgenomen.  
Deze zone van bovengrondse erfdienstbaarheid wordin de Verkoopsovereenkomst benoemd als 
‘Restpercelen’ en op het afpalingsplan–proces verbaal opgesteld de dato 26 september 2019 door 

het Studiebureel Foqué Jan BVBA, Bezelaerstraat 128 te Willebroek aangeduid als ‘restpercelen A, 
B, C, D en E’ met oranje inkleuring. 
 

 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
De grondsanering en verkoop van voornoemde percelen uit het openbaar domein hebben geen 
financiële opbrengsten noch uitgaven. 

Besluit: Unaniem 

De Raad besluit: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de ‘Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst Grondsanering’ die de 
gemeente aangaat met de opdrachthoudende vereniging TMVW met zetel te 9000 Gent Stropstraat 
1, houdende de voorwaarden en uitvoering tot de grondsanering van de grondpercelen 

(Uitgenomen Perceel) loten 1, 2 en 3 te Willebroek (Tisselt), 5de Afdeling, Sectie A, met 

gereserveerde nummers 587/A P000, 587/B P000 en587/C P000. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan de verkoopsovereenkomst houdende de verkoop aan  de 
opdrachthoudende vereniging TMVW met zetel te 9000 Gent Stropstraat 1 van volgende percelen : 
 

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

geweest zijnde Willebroek (Tisselt), 5de Afdeling, Sectie A, nr. 587/A P000 (Prekad) 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, nr. 587/B P000 (Prekad) 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, nr. 587/C P0000 (Prekad) met 
een oppervlakte volgens meting van 34a 58ca aangeduid met rode omranding 

 
zoals aangeduid op het afpalingsplan–proces verbaal opgesteld de dato 26 september 2019 door 
het Studiebureel Foqué Jan BVBA, Bezelaerstraat 128 te Willebroek  en dit tegen de vaste prijs van 

één (1) EUR. 
 
Artikel 3 
goedkeuring te verlenen aan de vestiging van een bovengrondse erfdienstbaarheid van doorgang 
voor aanleg en onderhoud van leidingen gelegen in het openbaar domein dit ten gunste van de 
opdrachthoudende vereniging TMVW met zetel te 9000 Gent Stropstraat 1, in de overeenkomst 
opgenomen als ‘Restpercelen’ en op het afpalingsplan–proces verbaal opgesteld de dato 26 

september 2019 door het Studiebureel Foqué Jan BVBA, Bezelaerstraat 128 te Willebroek 
aangeduid als ‘restpercelen A, B, C, D en E’ met oranje inkleuring.  
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Artikel 4  

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; 
 

 

Wonen 

15. Intergemeentelijke samenwerking ‘IGS versterkt wonen in Mechelen, Lier 

en Willebroek’ - vertegenwoordiging 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

01 januari 2018: De intergemeentelijke samenwerking IGS ‘Versterkt wonen in Mechelen en Lier’ 
gaat van start.  

21 mei 2019: Verkennend overleg met het Agentschap Wonen Vlaanderen voor de 
subsidieaanvraag 2020-2025 waarbij een afvaardiging van Mechelen, Lier en Willebroek aanwezig 
was. 
 

Feiten en context 

Voor de periode van 2020 tot 2025 treedt Willebroek toe als derde partner bij het bestaande ‘IGS 
versterkt wonen in Mechelen en Lier’, bij gemeenteraad van 24 september 2019.  

 
Vlaanderen kent een basissubsidie goed aan interlokale verenigingen voor woonbeleid, ter 
ondersteuning in hun regisseursrol voor de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten. 
Aanvullende activiteiten genereren extra middelen op de basissubsidie. Het subsidiedossier werd 
tijdig ingediend bij Wonen Vlaanderen.  
 

Na de oprichting van het IGS ‘versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek’ (verder IGS  
genoemd) dienen er vertegenwoordigers aangeduid te worden voor het beheerscomité en de 
stuurgroep. 
 

Juridische grond 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 
Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997. 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid van 16 november 2018. 
De gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2019, de engagementsverklaring wordt 
goedgekeurd en de ‘IGS versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek’ wordt opgericht. 
 

Adviezen - argumenten 

Volgens bovenstaand decreet over het lokaal bestuur , artikel 395: wordt een beheerscomité 

samengesteld uit één afgevaardigde van elke deelnemer en overlegt deze over de wijze waarop de 

overeenkomst, wordt uitgevoerd. Alleen natuurlijke personen kunnen afgevaardigde zijn van een 
deelnemer. De afgevaardigden voor de deelnemende gemeenten worden aangewezen onder de 
gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen. 
 
De schepen van wonen is de heer Bavo Anciaux. Het diensthoofd van wonen is mevrouw Veerle 

Coeckelbergh. De deskundige wonen is mevrouw Marjan Hofmans.  
 
Het voorstel van het college van 11 oktober 2019 is om de heer Bavo Anciaux en de heer Jeroen 
De Jonghe voor te dragen voor het beheerscomité van het IGS, en om de heer Bavo Anciaux , 
mevrouw Veerle Coeckelbergh en mevrouw Marjan Hofmans voor te dragen voor de stuurgroep 
van het IGS. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

De samenwerking en het toetreden tot het IGS zal voornamelijk extra werkingsmiddelen 
genereren. Deze zijn afhankelijk van het subsidiebedrag dat toegekend wordt en de mate van 
uitvoering van de activiteiten. Een werkingssubsidie (van vermoedelijk 164.000 euro) zal te 
verdelen zijn onder de drie deelnemende gemeenten op basis van het aantal huishoudens. 

 
Binnen het kader van dit decreet wordt verplicht een coordinator voorzien die de werking 
aanstuurt. De op A-niveau aangestelde coordinator komt in loondienst van de beherende Stad 
Mechelen. Om het project tot uitvoer te brengen, wordt beroep gedaan op de werking van de 
bestaande diensten van de gemeenten om de taken voor de respectievelijke gemeenten uit te 
voeren.  
 

Als er geen erkenning en bijhorende middelen worden verleend door Wonen Vlaanderen aan het 
IGS, wordt deze mogelijks ontbonden. De beslissing van Wonen Vlaanderen wordt voorzien in 
december 2019.  
 
De leden van het beheerscomité en de stuurgroep van het IGS worden voor het mandaat niet 

vergoed. 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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 besluit:  

 
Artikel 1 
om de heer Bavo Anciaux en de heer Jeroen De Jonghe aan te duiden voor het beheerscomité van 
de intergemeentelijke samenwerking ‘IGS versterkt wonen in Mechelen Lier en Willebroek’. 
 
Artikel 2 
de heer Bavo Anciaux , mevrouw Veerle Coeckelbergh en mevrouw Marjan Hofmans aan te duiden 

voor de stuurgroep van de intergemeentelijke samenwerking ‘IGS versterkt wonen in Mechelen en 
Lier en Willebroek’. 
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Leven en reizen 

Burgerteam 

16. Pontes - Buitengewone algemene vergadering 18 december 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Feiten en context 

Wij ontvingen per mail een brief van 23 oktober 2019 van Pontes (voorheen de Intercommunale 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen) waarbij het gemeentebestuur van 
Willebroek wordt uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019 
om 19u  in het crematorium Stuifduin, Vonderdreef 10 te 3920 Lommel (voor GPS Norbert 

Neeckxlaan 156) 
 
Schepen Ronny Somers werd door de gemeenteraad van 26 februari 2019 aangeduid als 
vertegenwoordiger van de gemeente op de (buitengewone) algemene vergaderingen van Pontes. 
Raadslid Carine Praet werd aangeduid als plaatsvervanger. 
 

De agenda van deze vergadering is als volgt: 
1. Algemene vergadering verslag 19 juni 2019 – goedkeuring 
2. Beleid: evaluatienota 2013 - 2018 – goedkeuring 
3. Beleid: ondernemingsplan 2019 – 2024 - goedkeuring 
4. Financiën: budget 2020 – goedkeuring 
5. Varia en rondvraag 

 

Juridische grond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, §2,5° en 195; 

 
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder op 
de artikelen 39, 44, 46, 47 en 48; 
 
Het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2001 houdende de toetreding van de gemeente 

Willebroek tot de intergemeentelijke vereniging PONTES; 
 
Het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019, waarin de heer Ronny Somers als 
vertegenwoordiger van de gemeente werd aangeduid en mevrouw Carine Praet als zijn 
plaatsvervanger. 
 

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 november 2019, waarin zij 
kennis hebben genomen van de uitnodiging voor deze buitengewone algemene vergadering 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

N.V.T. 

Besluit: 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen 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 agenda :  

Unaniem 

Er wordt akte genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van PONTES 
op 18  december 2019, die bestaat uit volgende agendapunten: 

1.  Algemene vergadering verslag 19 juni 2019 – goedkeuring 
2. Beleid: evaluatienota 2013 - 2018 – goedkeuring 
3. Beleid: ondernemingsplan 2019 – 2024 - goedkeuring 
4. Financiën: budget 2020 – goedkeuring 

5. Varia en rondvraag 
 
De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de gemeente 
wordt opgedragen om haar/zijn stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad 
inzake onderhavige aangelegenheid. 
 
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging 

PONTES, gevestigd aan de Jules Moretuslei 2 te 2610 Antwerpen-Wilrijk  
 

 

Jeugddienst 

17. Huis van het Kind Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, waarbinnen verschillende organisaties 

preventieve gezinsondersteuning samen zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en 
afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.  Sinds 
2014 maakte de Organisatie Willebroek deel uit van het samenwerkingsverband Huis van het Kind 
Klein-Brabant-Vaartland. 
 

Feiten en context 

In 2014 werd er op initiatief van de Welzijnskoepel Klein-Brabant-Vaartland een erkennings- en 

subsidieaanvraag als Huis van het Kind Klein-Brabant-Vaartland ingediend bij Kind en Gezin.  Deze 
werd toegekend voor het werkingsgebied Bornem, Puurs-Sint-Amands en Willebroek. 
Verschillende jaren werden er actieplannen opgesteld in overleg met een dagelijks bestuur en 
stuurgroep. 
 
Evaluaties maakten de voorbije maanden duidelijk dat de werking niet altijd van een leien dakje 
liep.  De verwachtingen vanuit de verschillende besturen was te divers om vooropgezette doelen en 

acties vanuit een gemeenschappelijke visie uit te werken. 
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In de verschillende gemeenten zijn er andere noden en ideeën m.b.t. de effectieve invulling van 

het huis van het Kind Klein-Brabant-Vaartland. Elke gemeente heeft zijn eigen maatschappelijke 
uitdagingen en doelstellingen. Een gezamenlijk gedragen visie uitwerken, concrete doelstellingen 
bepalen én acties uitwerken is daardoor zeer tijdrovend en niet altijd efficiënt. 
Door het feit dat het uitwerken van concrete doelstellingen niet optimaal verloopt, blijft het Huis 

van het Kind Klein-Brabant-Vaartland een vaag en onbekend gegeven voor organisaties en 
gezinnen. Hierdoor komt het Huis van het Kind te weinig naar buiten met acties, er is geen fysiek 
loket,… 
Door deze splitsing door te voeren, kunnen wij ons in onze gemeente meer toeleggen op de noden 
bij onze burgers. 
 
Vanuit de Welzijnskoepel Klein-Brabant Vaartland stelt men voor om vanaf 1/01/2020 het Huis van 

het Kind Klein-Brabant-Vaartland lokaal te organiseren. 
 
Concreet betekent dit dat Bornem, Willebroek en Puurs-Sint-Amands initiatief kunnen nemen om 
een eigen Huis van het Kind te organiseren. 
 

Met een lokale(re) werking, met regie en meer uitvoering in eigen beheer, kan lokaal dan een 

concreet en gericht aanbod worden afgestemd op de noden binnen de eigen gemeenten.  
 
Vanzelfsprekend blijft samenwerking met partners in het werkveld wel een belangrijk gegeven. 
We zullen een overkoepelende samenwerking behouden in functie van overleg, zodat partners niet 
overbevraagd worden.  
 

Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende 
de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Mocht de erkenning en subsidie worden binnen gehaald, is het zeker noodzakelijk om de verdere 
modaliteiten te bespreken en aan de slag te gaan. 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: [Vul het krediet in] Actie: [Vul actienr in] Dienstjaar 

Vast te leggen: [Vul het bedrag in ] AR: [Vul AR in] 2019 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit om een subsidie- en erkenningsaanvraag tot het oprichten van een Huis 
van het Kind Willebroek, in te dienen bij Kind en Gezin op basis van het aanvraagsjabloon tot 
splitsing van het Huis van het Kind Klein-Brabant-Vaartland. 
 
 

Sportdienst 

18. Akte houdende verlenging van de statuten van de projectvereniging WIKA 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 30 januari 2003 werd door de gemeenten Kapelle-op-den Bos en Willebroek een 
projectverenging WIKA opgericht om de optimalisatie te verzekeren van de exploitatie van het 
zwembad De Druppelteen, gelegen te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 27. 
 

Feiten en context 

De projectvereniging werd initieel opgericht voor een periode van zes jaar en werd verlengd tot 31 

december 2019.  
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De gemeente Kapelle O/d Bos vraagt aan de gemeente Wille broek om de projectvereniging te 

verlengen voor een termijn van 6 jaar met ingang van 1 januari 2020. 
 
Het gemeentebestuur van Kapelle o/d Bos vraagt dat de gemeente Willebroek, in het kader van 
deze projectvereniging, de resultaten van de exploitatie, ter uitvoering van de  realisatie van dit 

project, mee te helpen dragen.  
Aan de gemeente WILLEBROEK wordt een engagement gevraagd van 50 procent van het 
exploitatieresultaat, met een maximumbedrag van het absolute, niet-indexeerbare bedrag van 
198.000,00 EUR op jaarbasis. De gemeente Kapelle-op-den-Bos draagt het resterend gedeelte van 
voormelde exploitatieresultaten. 
 

Juridische grond 

Artikel 401, derde lid van het decreet van Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (gewijzigd op 
18/12/2018). 
 

Adviezen - argumenten 

Actieplan VRIJ001003: Aanbieden van een eigen sportaanbod en samenwerking met externe 
partners. We willen Willebroekenaars stimuleren meer te bewegen. Daarom streven we naar een 

breed gedragen, kwalitatief Sport voor Allen – beleid. Aangezien er geen zwembad meer aanwezig 
is op het grondgebied van Willebroek willen we via de projectovereenkomst met Kapelle op den Bos 
zwemmogelijkheden aanbieden aan de Willebroekse inwoners, scholen en sportclubs aan een 
voordelig tarief. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: 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 besluit: 

 
Artikel 1 
de verlenging van de statuten van de projectvereniging WIKA, met ingang van 1 januari 2020, 
voor een periode van 6 jaar (tot en met 31/12/2025), goed te keuren; 
 
Artikel 2 

jaarlijks in het budget een niet-indexeerbaar bedrag van € 198.000,00  te voorzien als bijdrage in 
de exploitatiekosten van het zwembad De Druppelteen, Marktplein 27, 1880 Kapelle op den Bos. 
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Welzijn 

Algemeen 

19. Toetreding welzijnskoepel rivierenland 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
In de 2de helft van 2017 werd binnen de schoot van de regionale mandaatgroep het debat gevoerd 
over de afbakening van de eerstelijnszorgzones. Een aantal gemeenten (o.a. Heist-op-den-Berg) 
koppelden hun deelname aan de zorgregio ‘Rivierenland’ aan een engagement tot oprichting van 
een regionale welzijnskoepel.  

 
Op de regionale mandaatgroep van 2 februari 2018 werd principieel beslist een regionale 
welzijnskoepel op te richten met de volgende krachtlijnen: 

1) De oprichting van een welzijnskoepel (equivalent van Welzijnszorg Kempen) op 

arrondissementele schaal, dus met de 13 gemeenten (OCMW-besturen), dit vanuit de nood 

om welzijn en zorg binnen het arrondissement op elkaar af te stemmen en vanuit de 

verantwoordelijkheid die de lokale besturen willen opnemen wat betreft hun regierol in het 

kader van het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid. De 1ste lijnszones binnen het 

arrondissement Mechelen (+ Ranst) kunnen samen een regionale zorgzone vormen.  

2) Het initiatief tot oprichting van een welzijnskoepel wordt toebedeeld aan de 

dienstverlenende vereniging IGEMO, in haar hoedanigheid van regionaal 

samenwerkingsverband voor streekbeleid en -ontwikkeling. Streefdoel moet zijn om begin 

2019 operationeel te zijn.  

3) De welzijns- en zorgactoren enten hun werkingsgebied maximaal op de schaal van het 

arrondissement Mechelen.  

4) De bestuurlijke functies bij de welzijns- en zorgactoren worden namens lokale besturen 

ingevuld via de welzijnskoepel.  

5) De welzijns- en zorgactoren worden betrokken bij de bestuurlijke werking van de 

welzijnskoepel.  

 
 

Feiten en context 
IGEMO stelde een werkgroep samen met lokale experten, die een oprichtingsdossier voorbereidde. 

Dit dossier leidde, na bespreking, tot de nota “Oprichting Welzijnskoepel Rivierenland” (bijlage 1). 

Deze nota werd principieel aanvaard op de regionale mandaatgroep van burgemeesters van 

14/6/2019. 

De noodzaak voor een regionale samenwerking rond het welzijnsbeleid binnen het arrondissement 
Mechelen wordt zowel op beleidsmatig als op ambtelijk niveau als urgent ervaren. 
Met een werkgroep, bestaande uit lokale experten, werd een oprichtingsdossier voor een regionale 
welzijnskoepel uitgewerkt. Na herhaaldelijke bespreking, zowel op ambtelijk niveau als op politiek 

niveau (regionale mandaatgroep) wordt nu een definitieve nota ter goedkeuring “Oprichting 
Welzijnskoepel Rivierenland” voorgelegd. (bijlage 1). De regionale mandaatgroep van 

burgemeester keurde de oprichting van de welzijnskoepel goed.  
De beslissing tot toetreding wordt nu voorgelegd op het Vast Bureau en de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn.  

 
 

Adviezen - argumenten 
1) De missie van de regionale welzijnskoepel luidt: “het versterken van het lokaal 

welzijnsbeleid”.   

De klemtoon ligt op lokaal versterken. Het is niet de bedoeling lokale 

verantwoordelijkheden en taken op een regionale schaal te tillen. Er wordt geen regionaal 
OCMW of sociaal huis gecreëerd.  
Het lokaal versterken wordt geconcretiseerd in de volgende objectieven:  

1. Het behartigen van de belangen van de lokale besturen  
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2. Het maximaal uitbouwen en benutten van de lokale kennis en expertise, 

zowel op het vlak van dienstverlening als projecten en initiatieven.  

3. Het maximaliseren van externe financiering  

Een uitgebreide toelichting is terug te vinden in nota “Oprichting Welzijnskoepel 
Rivierenland” – (bijlage 1).  

 
2) De basisprincipes voor de regionale welzijnskoepel zijn de volgende: 

- Werkingsgebied en deelnemers 
De opstart van de Welzijnskoepel geschiedt binnen de 12 lokale besturen van het 
arrondissement Mechelen. Andere gemeenten en andere welzijnsactoren kunnen in een 
latere fase toetreden. De toetredingsmodaliteiten worden bepaald in het huishoudelijk 
reglement van de Welzijnskoepel. 
- Solidariteit 
Iedere deelnemende gemeente aan de regionale welzijnskoepel is gelijkwaardig.  Dit 

vertaalt zich in het beslissingsmodel. Elke gemeenten heeft 1 stem. Er wordt gestreefd naar 
consensus, evenwel zonder dat er vetorechten of blokkeringsmechanismen worden 
gecreëerd.  

Iedere deelnemende gemeente financiert een solidair aandeel op basis van een bedrag per 
inwoner voor de basiswerking van de regionale dienstverlening (zie missie en objectieven). 
- Dienstverlening en projecten op basis van afnamemodel 

Voor de bepaling van het aanbod van de diensten binnen het samenwerkingsmodel wordt 
gekozen voor het solidariteitsprincipe. Dit betekent dat er (unaniem) in consensus beslist 
wordt of een bepaalde dienst/product via het samenwerkingsmodel kan aangeboden 
worden.  
Wat de afname van diensten betreft, wordt gekozen voor het afnamemodel. Het staat iedere 
stad/gemeente vrij om al dan niet beroep te doen op de aangeboden diensten. Voor afname 
van diensten worden aparte tarieven bepaald door de aanbiedende gemeente of door het 

samenwerkingsverband.  
Voor dienstverlening tussen gemeenten en deelname aan projecten of initiatieven van 
gemeenten, worden prijsafspraken gemaakt. De regionale welzijnskoepel fungeert als 
intermediair die zorg draagt voor billijke, aanvaardbare en gemotiveerde condities.  
Daar waar geopteerd wordt voor het ontplooien van een regionale dienstverlening of de 
realisatie van een project of initiatief binnen het raamwerk van de regionale welzijnskoepel, 

zal de besluitvorming solidair gebeuren – op basis van hoger vermeld beslissingsmodel – 

doch zonder dat dit betekent dat alle deelnemende gemeenten per definitie de 
dienstverlening moeten afnemen of verplicht deelnemen aan het project of initiatief. 

 
3) Overleg en beheermodel 

De regionale welzijnskoepel wordt opgestart en fungeert  in het bestuurlijk model dat door 
de (toenmalige) conferentie van burgemeesters in zitting van 11 maart 2016 werd 
goedgekeurd.  
De beleidsgroep “welzijn” vormt het kloppend hart van de regionale welzijnskoepel. Hij 
beheert de welzijnskoepel en vormt het beheersmatige beslissingsorgaan.  

Iedere gemeente heeft recht op 2 vaste vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers in de 
beleidsgroep “welzijn”. Iedere gemeente bepaalt zelf wie haar vertegenwoordigers zijn, bij 
voorkeur de schepen van sociale zaken/welzijn en een verantwoordelijke ambtenaar.  De 
vertegenwoordigers beschikken bij voorkeur over een grondige kennis op het vlak van 
welzijn.  In functie van een efficiënte werking worden zij gemandateerd door het lokaal 
bestuur waarbij goede afspraken worden gemaakt over terugkoppeling, 

informatiedoorstroming, interne besluitvormingsprocessen.  
Binnen de schoot van de beleidsgroep “welzijn” kunnen werkgroepen worden geïnstalleerd 
en lerende netwerken opgericht kunnen worden.  
 

4) Coördinatie van de regionale welzijnskoepel 

Coördinatie is het sleutelwoord voor de regionale welzijnskoepel. 
IGEMO staat in de voor de coördinatie van de regionale welzijnskoepel, voor de 
voorbereiding en ondersteuning van de beheers- en overlegorganen, en voor de uitvoering 
van de door de beleidsgroep “welzijn” opgedragen taken. 

Voor de coördinatie van de regionale welzijnskoepel ligt de klemtoon op  
 1) het procesmatig managen van visievorming en standpuntbepaling in functie van 
 belangenbehartiging en beleidsmatige keuzes (afbakening, verdeling, verevening…),  
 2) het vraaggericht initiëren, coördineren en managen van onderlinge dienstverlening en  
 3) het zoeken naar en concretiseren van externe financieringen.  
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Financiële gevolgen & communicatie 

 

Visum :  0  nee         0  ja  

Na goedkeuring meerjarenplan 

Visumnummer :  Datum :  12/11/2019 

Beschikbaar krediet: 12.500€ Actie: AC 00000151 (zie 

nieuw MJP) een inclusief 

en geintegreerd 

armoedebeleid krijgt 

vorm ism en overleg met 

de eigen diensten en 

partnerorganisaties 

Dienstjaar  

Vast te leggen: 11.166€ AR: 6493000 2020 

 
De deelnemende gemeenten voorzien in een jaarlijkse financiële bijdrage voor de 
uitvoering van de basisopdrachten van de regionale welzijnskoepel op basis van een bedrag 

per inwoner. 

IGEMO zal – in haar hoedanigheid van coördinerende entiteit – hiervoor jaarlijks (voor 15 
november) een budget (voor het komende werkingsjaar) en een financiële rapportering 
(voor 30 april) opmaken. Het financieel saldo  wordt desgevallend overgeheveld naar het 
volgende werkingsjaar.   
Zowel het budget als de financiële rapportering worden voorgelegd aan de beleidsgroep 
“welzijn”. In functie van de financiële resultaten kan de beleidsgroep voorstellen formuleren 

m.b.t. de wijze van vaststelling en/of het bedrag van de gemeentelijke bijdrage. Deze 
voorstellen worden desgevallend ter besluitvorming voorgelegd aan de regionale 
mandaatgroep.   
Voor het 1ste werkingsjaar (1/1/2020-31/12/2020) wordt het nodige budget geraamd op 
139.918,97 euro. (Toelichting: zie nota “Oprichting Welzijnskoepel Rivierenland” – bijlage 
1) 
Het budget wordt jaarlijks geïndexeerd met 2% voor de werkingskosten, en met de 

loonindex voor de loonkosten. 
Rekening houdend met het aantal inwoners van de potentieel 12 deelnemende gemeenten, 
resulteert dit in een gemeentelijke bijdrage van 0,42 euro per inwoner voor het 

werkingsjaar 2020.  

In Willebroek waren er op 1/7/2019 26 586 inwoners waardoor het verschuldigd bedrag 
11.166€ bedraagt.  
Wat het gebruik maken van elkaar expertise, diensten en projecten betreft, wordt gewerkt 
met een afnamemodel: iedere gemeente die hiervan gebruik maakt betaalt aan de 
dienstverlener een bijdrage. De hoogte van en de wijze waarop de bijdrage wordt 
vastgesteld (forfaitair, reële prestaties…), wordt in overleg tussen aanbieder en afnemer(s) 
bepaald.  

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit :  
 
Artikel 1 
de toetreding van de gemeente Willebroek tot de Welzijnskoepel regio Rivierenland, met ingang 
van 1 januari 2020, goed te keuren 

 
Artikel 2 
de samenwerkingsovereenkomst betreffende de Welzijnskoepel regio Rivierenland tussen de 
gemeente Willebroek goed te keuren. 
 
Artikel 3 
als effectieve afgevaardigden in de beleidsgroep “Welzijn” aan te duiden, zijnde: 

 
 Veerle Van den Bossche – afdelingshoofd Welzijn 
 Bavo Anciaux – schepen sociale zaken 

 
Aan te duiden als plaatsvervangende afgevaardigden in de beleidsgroep “Welzijn”, zijnde  
 

 Dirk Blommaert – algemeen directeur 
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 Murat Oner – schepen jeugd en kinderarmoede 

 
De afgevaardigden krijgen het mandaat van de gemeente om binnen hun bevoegdheden de nodige 
handelingen te stellen en beslissingen te nemen in functie van een efficiënte werking van de 
beleidsgroep “Welzijn”. 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

 
Schepen Spiessens vraagt het woord en leest een mail voor vanuit een medewerker uit 
de administratie in verband met het hoge aantal bijkomende punten. 
 
Raadslid De Laet zegt akte te nemen van deze mail. Hij geeft aan dat volgens de mail de 
vragen niet beleidsmatig zouden zijn, maar er is nog geen beleidsplan. Als dat er is, 

zullen we beleidsvragen stellen. Verder stelt hij dat – indien het meldingsysteem zou 

werken – inwoners niet tot raadsleden zouden komen met meldingen. Tot slot is het 
zelfs zo, volgens het raadslid, dat zelfs op vragen die in de gemeenteraad gesteld 
werden, geen antwoord komt of op andere momenten wijzigt u de reglementen eenzijdig 
waardoor we als oppositie gefnuikt worden. 
 
Het raadslid stelt dat dit enerzijds de 1ste keer is dat zijn fractie 17 vragen heeft, maar 

dat anderzijds zijn fractie zeer actief is en dat is positief. 
 
Raadslid K. Eeraerts vindt het frappant. Hij begrijpt dat men op bepaalde momenten een 
overload aan werk kan hebben, maar als men dit vergelijkt met andere gemeenteraden 
valt het hier nog mee. Op andere plaatsen is 30 punten geen uitzondering. Het raadslid 
sluit zich aan bij voorgaande spreker dat de rechten van de oppositie beperkt worden. 
 

De burgemeester onthoudt vooral dat dringende meldingen via het meldingensysteem 
kunnen gebeuren, maar dit alles met respect voor de vrijheid en het debat van de 
gemeenteraadsleden. 
 

Raadslid Th. Serrien geeft aan dat de opvolging van de meldingen vaak achterwege blijft. 
Hij voegt er aan toe dat je dit krijgt door een huishoudelijk reglement op te maken 
zonder overleg met de fractieleiders. Tot slot merkt het raadslid op dat hij respect heeft 

voor de administratie, maar dat zij in deze niet bevoegd is. 
 
De burgemeester geeft nog mee dat er een nieuw meldingspunt in opmaak is.  

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

20. 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) 

 
De Willebroekse wijkagenten_vraagsteller K. Eeraerts 
 
Wijkagenten zijn in elke stad, gemeente of dorp belangrijke aanspreekpunten vermits zij zich 
gedeeltelijk over het politiewerk zoals surveilleren op straat en oplossen van incidenten 
bekommeren. Wat het openbaar leven betreft  en hiermee bedoelen wij “kennen en gekend 

worden” zijn zij  het oog en oor van de politieorganisatie en geven zij informatie door aan de lokale 
politieteams. Het probleem in Willebroek is  echter dat spijtig genoeg de meeste Willebroekenaren  
hun eigen wijkagent niet kennen en  bijgevolg zijn of haar functie onvoldoende wordt benut. 
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Tijdens  de laatste politieraad werd een kort debat gevoerd betreffende de Willebroekse 

wijkagenten.  Vermits de voorzitter van de Politieraad (Dhr. Eddy Bevers)  echter onvoldoende 
ruimte tot uitgebreid debat gaf, zie ik mij verplicht dit debat verder te zetten in deze raad.  
 
Mijn vraag: 

Gezien de huidige toestand, namelijk de onbekendheid van de wijkagenten in onze gemeente, 
dient men een betere campagne te voeren om dit probleem op te lossen. Naar het Antwerps 
voorbeeld wil ik graag het voorstel lanceren om onze wijkagenten beter in beeld te brengen. Een 
folder in iedere Willebroekse brievenbus, naamkaartjes en magneten met de gegevens van de 
wijkagent kunnen helpen dit doel te bereiken en zodoende te streven naar een veiliger Willebroek.  
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

 
Het is inderdaad belangrijk dat onze wijkagenten bekend zijn bij de bevolking, aangezien zij voor 
onze inwoners een aanspreekpunt vormen met de politie. Dat de wijkagenten in ‘hun wijk’ door de 
inwoners van Willebroek gekend zijn, is ook voor de PZ MeWi een prioriteit. PZ MeWi zet daarvoor 
in op 3 domeinen:  

- aanwezigheid, 

- bereikbaarheid en aanspreekbaarheid. 
- herkenbaarheid,  

 
Via verschillende kanalen wordt er dan ook aandacht aan besteedt: 

 
Aanwezigheid 

 

De herkenbaarheid van de wijkagenten is ook onlosmakelijk verbonden aan hun aanwezigheid in 
hun wijk. Daarom worden de wijkagenten ook gevraagd om op de evenementen én activiteiten die 
in hun wijk plaatsvinden aanwezig te zijn. 

 
Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid 
Teneinde de bereikbaarheid en de aanspreekbaarheid van de wijkagenten te verbeteren zijn alle 
wijkagenten uitgerust met een smartphone van de dienst. Daarnaast wordt door PZ MeWi werk 

gemaakt van geautomatiseerd afsprakenregister wat deze bereikbaarheid zal optimaliseren. 

De wijkagenten beschikken zowel over een functioneel mailadres als over een individueel mailadres 
waarop ze door de inwoners van hun wijk kunnen worden bereikt. 

 
Herkenbaarheid 
Om de herkenbaarheid van de wijkagenten op peil te houden worden de wijkagenten op vaste 

ingeplande communicatiemomenten voorgesteld. In het gemeentelijk infoblad ‘2830 magazine’ 
(dat elke Willebroekenaar in hun brievenbus krijgt) is er over de wijkwerking van politie al enkele 
keren gecommuniceerd met een duidelijk artikel waarin per zone elke wijkagent –met foto– werd 
voorgesteld. Laatst nog in de uitgave van januari-februari 2019. Ook de taak van de wijkagent 
werd concreet omschreven. (Burgemeester toont het magazine aan de raadsleden). 

 
De gemeentelijke communicatiedienst blijft de communicatie inzake de wijkagenten op deze vaste 

momenten hernemen. Ook via de sociale mediakanalen (Facebook) worden de wijkagenten 
herhaaldelijk voorgesteld met een link naar de website-pagina waar je te weten kan komen wie 
jouw wijkagent is, eveneens op de gemeentelijke website is er een link geïntegreerd naar de 
informatie over de wijkagenten.  

 

De communicatiedienst van politie voorziet ook via verschillende kanalen in communicatie rond de 
wijkagenten: 

- Via sociale mediakanalen 
- Schoolomgevingen en de aanwezigheden van wijkagenten 

 
De campagne van de PZ Antwerpen is ons niet ontgaan. De uitwerking inzake de herwaardering 
van de wijkagenten staat nog op het programma in onze politiezone. Dit zal gepaard gaan met een 
gepaste communicatiecampagne …  
 

 

Raadslid K. Eeraerts dankt de burgemeester om 90% van zijn uiteenzetting te laten gaan 
over wat we al wisten en wat tot nu toe nog geen resultaat heeft opgebracht. Voor het 
overige stelt hij tevreden te zijn met de 10% waarin de burgemeester instemt met een 
campagne. 
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De burgemeester antwoordt dat de 10% is om te zeggen wat er gaat gebeuren en de 

andere 90% is bedoeld om er voor te zorgen dat men mee is met het verhaal. 

 

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) 
 
Het Willebroekse centrum blijkt voor sommige mensen een racebaan_vraagsteller K. 
Eeraerts 
 
De sociale media is en blijft een medium waar mensen ventileren en dat bleek ook de voorbije 
dagen het geval te zijn want een automobilist zorgde voor heel wat schade in het centrum van 

Willebroek. Hij reed er met zijn wagen drie geparkeerde auto’s aan. Het onderzoek zal uiteraard 
uitwijzen wat de juiste omstandigheden waren maar het gebeurde bracht meer dan terecht het 
jarenlange sluimerende ongenoegen van vele Willebroekse inwoners naar boven. Los van deze 

recente gebeurtenis blijkt toch weer dat voor een aantal mensen  het centrum van de gemeente 
een speeltuin is om hun rijvaardigheid te testen, brave burgers te intimideren en zodoende hun 
leven in gevaar te brengen. Zelfs tijdens deze raad mogen we regelmatig vaststellen dat ons 

centrum niet alleen na zonsondergang  maar ook overdag als een racebaan wordt aanzien.  
Maatregelen zoals een trajectcontrole in één of meerdere straten kunnen een deel van de oplossing 
zijn, maar we dienen verder te gaan. Jarenlang is dit fenomeen onvoldoende aangepakt want de 
problemen blijven opduiken en dit aan een frequentie die niet langer kan getolereerd worden.  
 
Vraag: 
 

Gezien de veiligheid van onze burgers duidelijk in gevaar is en het wachten blijft op het eerste 
dodelijk slachtoffer, dient het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid te nemen en over te gaan 
tot een beleid van nultolerantie tegenover mensen die hun wagen als een potentieel moordwapen 
bekijken en gebruiken. De vraag is dan ook welke maatregelen het  bestuur wil invoeren in het 
kader van een nultolerantiebeleid tegenover deze vorm van overlast? 
 

Het raadslid voegt nog toe dat er nu al wel een nultolerantie mogelijk is en dat men een wagen in 

beslag kan nemen. 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt:  
 
Elk ongeval in onze gemeente valt te betreuren. De Nieuwstraat is echter een straat waar er 
verschillende ingrepen zijn genomen die snelheidsremmend werken. De aard en keuze van het 

bestratingsmateriaal, asverschuivingen en rijbaanversmallingen dwingen de weggebruikers tot een 
aangepast rijgedrag. Een onaangepast en agressief rijgedrag zijn de belangrijkste oorzaken van 
ongevallen. 
  
Dit jaar nog zullen acht rijbaankussens aangekocht worden die op verschillende locaties in de 
gemeente zullen geplaatst worden. Een rijbaankussen is een plaatselijke verhoging van het wegdek 
die zich niet over de volledige breedte van de rijbaan uitstrekt en bestemd is om de snelheid te 

beperken tot 30 km/u. Verkeersopleidingen naar jongeren, fietsexamen, fietsers zonder licht, 
alcohol- en snelheidscontroles moeten bijdragen tot een veiliger verkeer. 
 

Het optreden tegen overdreven snelheid blijft voor Willebroek en voor de PZ MeWi een 
prioriteit. Met verkeershandhaving zijn er buiten de voorziene controles nog verschillende extra 
actiepunten voorzien: 

 Meer snelheidscontroles in het centrum:  

o De PZ MeWi investeerde in een tweede digitale snelheidscamera die zowel van op 
een voertuig als discreet kan worden ingezet; 

o 2 nieuwe (extra) CaLog medewerkers worden ingezet voor het uitvoeren van meer 
bemande snelheidscontroles en de administratieve verwerking van de 
vaststellingen 

 Meer trajectcontrole (snelheid)  

o Meer trajectcontroles worden uitgerold, ook in het centrum. 

 Nieuwe anonieme moto's  
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o De verkeersdienst van politie wordt uitgerust met twee anonieme politiemoto’s om 

bij meldingen van verkeersonveilig gedrag en verkeersoverlast anoniem toezicht te 
houden en de pakkans te vergroten 

 De procedure bestuurlijke IBN (inbeslagname) van voertuigen  

o PZ MeWi heeft (als eerste PZ in het land) een procedure uitgewerkt waarbij 
voertuigen van gekende veelplegers (bij vaststellingen en meldingen van 
verkeersonveilig gedrag) bestuurlijk worden in beslag genomen 

o Deze procedure wordt systematisch toegepast, onlangs nog …  

Raadslid K Eeraerts geeft aan dat men steeds spreekt over het centrum, maar dat het probleem 
zich verspreid over heel Willebroek. Voor het raadslid is 0 tolerantie dat men iedereen gaat pakken 
en berechten. Hij pleit er voor om naar een 100% pakkans te gaan. 

De burgemeester stelt dat er een werking is rond fenomenen en dat die nu éénmaal regelmatig 
verschuiven, maar op elke hoe van de straat een agent zetten is onmogelijk. Diegenen die het 
uithangen proberen we zeker te pakken. 

Schepen L Spiessens geeft aan dat hij raadslid K Eeraerts heeft horen zeggen dat we dit fenomeen 
al jaren tolereren maar we tolereren dat niet. In het voorbeeld van de Nieuwstraat lijkt het of de 

gemeente in fout is, maar de Nieuwstraat is verkeerstechnisch een voorbeeld van een veilige 
straat. 

Raaddslid K Eeraerts zegt dat dit verkeerstechnisch misschien wel klopt, maar geeft aan dat 
wanneer men voor 0 tolerantie gaat, men ook moet gaan voor 100% pakkans. Het raadslid is 
akkoord dat dit ongeval niet de fout van de politie of het bestuur is, maar als je een overtreder niet 
kan pakken, is dat wel de verantwoordelijkheid van het bestuur.  
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
LEZ: komt ze er nu of niet? _vraagsteller M De Laet 

 
Tijdens de vorige Gemeenteraad mochten we – in antwoord op een vraag van de collega’s van 
Groen – vernemen dat de LEZ Mechelen-Willebroek er niet zou komen, want “een studie maakt 
duidelijk dat de implementatie van een LEZ de lokale schaal overstijgt. Een grondgebiedsdekkende 
LEZ Willebroek en Mechelen blijkt 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” (zie p. 46 van de ontwerp notulen van vorige Raad). 

In het meest recente nummer van “Toering”, het ledenblad van “de grootste mobiliteitsclub van 
het land” staat in het artikel “Alles over LEZ. Normen steeds strenger”, hoofding “Waar zijn er 
LEZ’s in België?” kunnen we evenwel lezen dat “Mechelen en Willebroek in 2021 een LEZ krijgen”. 
 
Onze vragen: 

- Zijn de mensen van “Toering” fout ingelicht en beschikken zij niet over de meest 

recente info over dit dossier met betrekking tot Mechelen en Willebroek? Gaat het 
Gemeentebestuur in voorkomend geval een rechtzetting vragen? 

- Zijn de mensen van “Toering” juist ingelicht en werd de Raad vorige maand dan fout 
voorgelicht? Zo ja, wat is daarvan de reden? 

- Heeft Mechelen in dit dossier éénzijdig een beslissing genomen waarvan Willebroek niet 
of laattijdig in kennis werd gesteld? Graag enige duiding? 

 

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt:   

 
- Het antwoord op de gemeenteraad van 22 oktober 2019 blijft ongewijzigd. 

 
- De redactie van ‘Touring’ is hierover niet door de gemeente, noch door de stad 

Mechelen ingelicht. Welke bronnen of referenties Touring magazine gebruikt voor het 

schrijven van artikels zullen we rechtstreeks bij de redactie van ‘Touring’ moeten 

navragen.  
 

- Willebroek en Mechelen gebruiken dezelfde communicatie in het dossier LEZ. Deze 
communicatie verloopt via de intergemeentelijke LEZ-coördinator. In deze 
communicatie staat nergens dat ‘Mechelen en Willebroek in 2021’ een LEZ zal 

krijgen. Er wordt gesproken van een studie die moet leiden tot een beslissing. In de 
communicatie op de website van de gemeente en de stad spreekt men over het ‘ten 
vroegste kunnen invoeren vanaf 2021’.   
 

- De stad Mechelen en de gemeente Willebroek beslissen gezamenlijk in het LEZ 
dossier. Begin december zal er een gezamenlijk overleg doorgaan.  

 

Raadslid M. De Laet verwijst naar een tussenkomst van Vlaams minister Zuhal Demir 
tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 13/11 om 14u04  
waarin zij vermeldt dat er in Antwerpen al een LEZ is en dat stad Gent, Mechelen en 
Willebroek dit ook gaan doen. 
 

De burgemeester antwoordt dat het ook voor hem onbekend is hoe de minister aan deze 
info komt.  

 
Raadslid Serrien vraagt wanneer de toelichting over de studie (LEZ) - die beloofd was 
naar aanleiding van de vraag van raadslid Vanoverschelde – kan plaatsvinden. 
 
De burgemeester vermeldt dat er voor gekozen is om de communicatie samen te doen 
met de collega’s van Mechelen en dat er hier eerstdaags overleg rond is. 

 
Raadslid Boeykens vraagt of er dan rechtzetting gaat gebeuren? 
 
De burgemeester herhaalt dat de communicatie samen met de collega’s van Mechelen zal 
plaatsvinden. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
“De Ster”, a never ending story? _vraagsteller M De Laet 

 
Graag een stand van zaken – sinds onze vorige vraag dienaangaande -  in dit aanslepende dossier 
van gemeentelijke leegstand. 

 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 

 
Het dossier sleept inderdaad lang aan… 

 
Even ter memorie: 

 Op 22/09/2015 heeft de Raad goedkeuring verleend aan de toewijzing project De 
Ster Torenstraat  

 Op 15/04/2016 werd door de gemeente een bouwvergunning verleend aan de 

kandidaat-kopers. 

 Hiertegen werd door aanpalende eigenaars beroep ingesteld bij de Deputatie. 
 Op 25/08/2016 heeft de Deputatie besloten het beroep NIET in te willigen. 
 Hiertegen werd door aanpalende eigenaars beroep ingesteld bij de RvVB. 
 Op 25/08/2016 indiening beroep bij de RvVB (opschortend en vernietigend) 
 Op 18/06/2019 volgt het Arrest van de RvVB waarbij de beslissing Deputatie 

vernietigd wordt. 
 Op 10/10/2019 volgt het besluit van de Deputatie tot vernietiging van de 

vergunning. 
 

De beroepsprocedures hebben uiteindelijk méér dan 3 jaar in beslag genomen! 
 

Momenteel wordt door de diensten onderzocht welke de juridische implicaties zijn van het 
vernietigingsbesluit van de Deputatie. Zodra wij hierover een duidelijk beeld hebben zal hierop 
aangepaste acties volgen. 

 

Raaddslid M. De Laet vraagt wat het overleg met de provincie heeft opgeleverd? 
 
De burgemeester antwoordt dat er gekozen werd om een nieuwe procedure op te 
starten. 
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overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Het leegstaande stationsgebouw: wat de schepen weet maar niet wenste te delen met 

deze Raad_vraagsteller M De Laet 
 
Vorige gemeenteraad werd in de marge van onze vraag met betrekking tot de fietsenparking ter 
hoogte van het leegstaande stationsgebouw de vraag gesteld hoever het stond met de herinvulling 
van dat geklasseerde gebouw. 
De bevoegde schepen antwoordde toen dat hij daarover informatie had maar dat hij weigerde deze 
met de Raad te delen omdat dit anders “een eigen leven gaat leiden en deze bijkomende vraag ook 

niet bij de initiële vraag hoort” (ontwerpnotulen p. 42). 
 
 
Onze vraag:  

- graag een volledige stand van zaken met betrekking tot de mogelijke herinvulling van 

het Stationsgebouw, naar aanleiding van contacten o.a. dienaangaande tussen het 

Gemeentebestuur en de eigenaar ervan. 
 
Schepen Spiessens antwoordt:  
 
Een nieuw overleg met de NMBS is op korte termijn voorzien. Tijdens de bespreking van de 
meerjarenplanning zijn er nieuwe ideeën ontstaan over de invulling maar deze moeten nog 
afgecheckt worden met de NMBS. Ik heb wel de indruk dat men bij de NMBS welwillender staat 

tegenover een invulling. Men heeft zelfs een volledige dienst opgericht met oog op invulling van 
leegstaand patrimonium. 
 
Raadslid M. De Laet neemt akte van het feit dat er nog steeds geen antwoord gegeven 
wordt. 
 
Raadslid Th. Serrien vraagt of men inzage kan hebben in de plannen. 

 

Schepen Spiessens geeft aan dat wanneer hij de plannen nu reeds op tafel legt, dit een 
eigen leven gaat leven. Hij vraagt geduld. 
 
Raadslid M. De Laet stelt dat men tot 2 maal toe een concrete gerichte vraag stelt en dat 
de schepen niet wenst te antwoorden. 

 
Schepen Spiessens antwoordt dat hij geen uitspraken kan doen over een gebouw dat 
niet van de gemeente is. 
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Overlast in Blaasveld. Wat doe je eraan? _vraagsteller M De Laet 

 
Sinds ruim 2 jaar klagen bewoners van onder andere de Ten Bergstraat, de Vijvershoflaan en de 
Tapperijstraat over geur- en geluidshinder veroorzaakt door een bedrijf gevestigd in de Ten 
Bergstraat. In die periode werden blijkbaar ook door de bevoegde diensten van de gemeente 
aanmaningen opgemaakt met daarin de nodige vaststellingen en termijnen waarbinnen 
aanpassingen dienden te gebeuren. Ondanks dat blijven de problemen blijkbaar bestaan. 
 

Onze vragen: 
- Graag een stand van zaken van dit dossier.  

 
Schepen Maaike Bradt antwoordt:  
 
Er werden in het verleden door de toezichthouder PV’s opgesteld in het kader van geluidshinder. In 

dit kader heeft de exploitant aanpassingen uitgevoerd die niet afdoende waren om de geluidshinder 

tot een minimum te beperken. Het is de procureur des Konings die, na ontvangst van het proces-

verbaal, beslist om al dan niet over te gaan tot strafrechtelijke behandeling.   

 

De toezichthouders hebben in augustus 2019 een overleg met de buren gehad over het 

bedrijf. Naar aanleiding hiervan hebben de toezichthouders in september 2019 een controle 

uitgevoerd op vlak van milieu-en stedenbouw in functie van het omgevingsverhaal.  Als 

handhavers luisteren de toezichthouders naar beide partijen, stellen zich hiervoor onafhankelijk op 

en baseren zich op hun eigen vaststellingen.  

Door de handhavers werd vervolgens een aanmaning opgemaakt waarbij voor de verschillende 

vaststellingen zowel voor milieu als stedenbouw een termijn werd opgelegd. Bij het opleggen van 

de termijnen werd rekening gehouden met de haalbaar- en de redelijkheid. Er werden door het 

bedrijf inmiddels al stappen ondernomen en er is een welwillende medewerking. 

 

Wij volgen de aanmaning op en zullen overgaan tot verdere handhaving als de aanmaning niet 

nageleefd wordt. 

Raadslid M. De Laet geeft aan dat de schepen gesproken heeft over geluid, maar niet 

over de geurhinder. 
 
Schepen Bradt antwoordt dat er omtrent geurhinder nog niets vastgesteld werd. 
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Gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van de in- & uitrit van de parking “Lidl”, 

Dendermondsesteenweg _vraagsteller R Carleer 
 
Sinds enige tijd staan er rechts op de hoek, wanneer je de parking van “Lidl” met de wagen oprijdt 
houten panelen opgesteld. Daardoor ontstaat er een bijzonder gevaarlijke situatie wanneer je je 
daar als fietser (maar ook als voetganger) begeeft richting centrum/brug. 
 
Onze vragen: 

- Is het gemeentebestuur op de hoogte van deze gevaarlijke situatie? 
- Heeft het bestuur al stappen ondernomen om hieraan te verhelpen in het belang van 

alle weggebruikers? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt:  

 

Door onze diensten werd geen enkele melding ontvangen over deze zo genoemde ‘gevaarlijke’ 
situatie.  

 
Onze diensten zijn ter plekke geweest en ervaren daar geen ‘bijzonder gevaarlijke situatie’. Deze is 
niet anders dan de vele andere locaties in de gemeente waar private opritten of garagepoorten 
uitkomen op het openbaar domein. Het betreft hier trouwens een tijdelijke situatie waarbij dit 
perceel door de eigenaar werd afgesloten om sluikstorten te voorkomen.   

 
In de toekomstplannen voor deze site is er op het perceel grenzend aan het voet- en fietspad een 
1.30m brede groenstrook voorzien wat de zichtbaarheid nog zal moeten verbeteren.   

 
Zowel bij het in- als uitrijden van de parking zijn de zwakke weggebruikers voldoende zichtbaar 
voor een automobilist die bewust aan het verkeer deelneemt.    
Schepen Spiessens deelt foto’s uit aan de raadsleden 

 

Raadslid R. Carleer vraagt of de gemeente er misschien voor kan zorgen dat er signalisatie 
gezet wordt waardoor autobestuurders aandachtig worden voor fietsers. 
 
Schepen Spiessens antwoordt dat men dat dan op elke uitrit moet gaan doen. Bovendien is dit 
private eigendom en dan moet men toestemming vragen. 
 
Raadslid G. Meeus geeft aan dat het fietspad schilderen ook een oplossing zou kunnen zijn. 
 
Raadslid K. Eeraerts vraagt om in de toekomst dit soort situaties te vermijden. Hij stelt voor om 
een studie op te maken, alles op te lijsten en dan er iets mee te doen. 
 
Raadslid M. De Laet suggereert om net als vroeger een verkeerscommissie te laten 
plaatsvinden met raadsleden, dan hoeven dit soort vragen niet meer op de gemeenteraad. 
 
Schepen Spiessens stelt dat de verkeerscommissie vervangen is door een cel verkeer. 
 
Raadslid M. De Laet geeft aan dat dit zonder vertegenwoordiging is van de oppositie.  
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Prikkelarm moment tijdens de kermisperiode _vraagsteller J Van Santvoort 

 
De jaarlijkse kermisperiode naar aanleiding van Jaarmarkt is weer afgelopen in onze gemeente. 
Kermis is een feest voor iedereen, maar voor heel wat mensen is de overvloed aan licht en geluid 
die bij het hele kermisgebeuren hoort een heuse kwelling. Graag willen we ook kinderen of 
volwassenen met autisme, epilepsie of een hoge prikkelgevoeligheid de kans geven om deel te 
nemen aan de kermisactiviteit. Felle lichten worden gedimd, flikkerende lichten gedoofd en geluid 
wordt dan bijvoorbeeld begrenst tot een 50 decibels wat je kan vergelijken met 

achtergrondmuziek. Veel gemeenten in België hebben speciaal voor deze doelgroep het idee van de 
“prikkelarme kermis” omarmd. 
 
Onze vraag: 

- Kan het gemeentebestuur een inspanning leveren om vanaf volgend jaar tijdens deze 

periodes een prikkelarme dag/namiddag te organiseren?  

  
Schepen Ilse Lenvain antwoordt:  
 
Zowel vanuit de kermisuitbaters als vanuit het publiek en bewoners werd deze vraag in het 
verleden nog niet gesteld.  

 
We leggen dit voor aan de volgende werkgroep kermissen.  
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overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Blijvende parkeerdruk in (het centrum van) Willebroek_vraagsteller R Carleer 

 
Meerdere auto’s per gezin is een fenomeen dat we de laatste jaren meer en meer zien voorkomen. 
Het is dan ook belangrijk om hier als gemeente rekening mee te houden. De straten in - of net 
buiten – het centrum van Willebroek, waar men niet betalend kan parkeren, zijn hier niet op 
voorzien. Bezoekers van het centrum, handelaars, werknemers, ... komen parkeren in deze straten 
waardoor de bewoners van die straten geen parkeerplaats meer vinden en soms gedwongen zijn 
gebruik te maken van de betaalparkings, bijvoorbeeld die in de Schoolweg. Een parking die 

trouwens op termijn zal verdwijnen. Dit zorgt voor een groot ongenoegen bij de bewoners daar. 
Bovendien is parkeren voor een korte periode (half uur) op de markt goedkoper dan in de 
Schoolweg, wat veel onnodig verkeer met zich meebrengt. 
 
Onze vragen:  

- Is het bestuur op de hoogte van de parkeerlast in omliggende straten net buiten het 

centrum, bv de straten achter de bibliotheek, aan de vaart, … ?  
- Welke stappen voorziet het bestuur op korte, middellange en lange termijn om de 
bewoners van deze straten te ontlasten en ervoor te zorgen dat het er aangenaam wonen blijft? 
Wat gaat het bestuur doen aan de “werkcamionetten” die vaak een heel weekend paarkeerplaatsen 
van buurtbewoners innemen?  
- Is het bestuur van plan om meer gratis parking te voorzien zodat bijvoorbeeld mensen die 
in Willebroek(centrum) werken daar kunnen parkeren? 

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt:  

 
Dat de parkeerdruk in de wijken en straten buiten de betalende zone zeer hoog ligt, weten we uit 
een parkeerstudie die in 2010 werd opgemaakt. De resultaten van een parkeerduuronderzoek zijn 
samen met enkele beleidsaanbevelingen in deze studie terug te vinden. Zo voorziet het nieuwe 
RUP de mogelijkheid dat er in de zij- en achtertuinstroken van de private kavels garages kunnen 

gebouwd worden. In de praktijk merken we echter dat de bewoners hiervan maar weinig gebruik 

maken zodat er een hoge parkeerdruk blijft op het openbaar domein. 
 

De aanleg van buurtparkings werd als beleidsaanbeveling opgenomen in de parkeerstudie. Bij een 
heraanleg van het openbaar domein bestaat de mogelijkheid om de parkeercapaciteit op het 
openbaar domein te verhogen, weliswaar in evenwicht met de andere functies die een publieke 

ruimte dient te hebben. Het is immers niet de bedoeling om alle ‘open en groene ruimte’ op het 
openbaar domein in te richten als parkeerplaats. Een aangename woonomgeving is meer dan een 
verharde oppervlakte waarbij elke bewoner de mogelijkheid krijgt om, liefst nog vóór zijn eigen 
deur, te kunnen parkeren. 

 
In hetzelfde RUP is ook voorzien in de aanleg van een ondergrondse parking binnen de zone waar 
nu de huidige parking gelegen is.   

 
De ‘werkcamionetten’ zijn vaak voertuigen van personen die toch ergens in de buurt wonen en die 
mits toestemming van de werkgever ’s avonds en in de weekends mee naar huis mogen genomen 
worden. Iemand die in Mechelen woont zal zijn voertuig toch niet in Willebroek komen parkeren, 
denk ik.   

Het zoeken naar oplossingen voor een duurzaam woon-werkverkeer is niet enkel een 
verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. De werkgever kan hier een zeer belangrijke rol in 

spelen (MOBI-SCAN) en kan in overleg met zijn werknemers een duurzaam vervoersplan uitwerken 
waarbij het STOP-principe het uitgangspunt moet zijn (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer en op 
laatste plaats de personenwagen). Zo is de fiets een ideaal alternatief voor een verplaatsing met de 
wagen indien de afstand tussen woon- en werkplaats minder dan 5 km bedraagt. Voor een 
elektrische fiets bedraagt de afstand tussen de 5 en 15 km.    

 
Er werd in de meerjarenplanning zeer veel geld voorzien voor het openbaar domein. Zo zal het 2de 
deel van de Tuinwijk aangepakt worden. Nu staan er bomen die de voetpaden omhoog duwen en 

zijn er groene perken die stukgereden zijn door auto’s. We gaan dit aanpakken en meer parking 
voorzien. Bovendien zullen we op de site van de oude brandweerkazerne ook openbare parking 
voorzien. 
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Raadslid J. Van Santvoort zegt blij te zijn dat er iets gaat gebeuren. Hij vraagt om ook de 

Guldenvliesstraat onder handen te nemen dan hoeft hij op de gemeenteraad hierover in 
de toekomst geen vraag te stellen. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
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(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Openbare verlichting in het Brouwershof_vraagsteller S Bozyigit 

 
Het nieuwe park “Brouwershof” wordt door veel mensen gebruikt, zowel tijdens de dag als ‘s 
avonds. Dit is ook een handige doorsteek, van de bibliotheek naar het marktplein en de August Van 
Landeghemstraat. Er is daar echter weinig openbare verlichting aanwezig. Meer verlichting creëert 
bij duisternis een groter veiligheidsgevoel en zou ervoor zorgen dat mensen hier nog sneller 
gebruik van maken. Is het bestuur op de hoogte van deze situatie en wat gaat men hier aan doen? 
 

 
De schepen Luc Spiessens antwoordt:  
 
Er bereikten ons nog geen meldingen over te weinig verlichting in het nieuwe Brouwershof. Voor de 
huidige verlichting werd een verlichtingsstudie opgesteld door Fluvius. Dit doen zij steeds 

voorafgaand aan het vernieuwen van de openbare verlichting of het plaatsen van verlichting bij 

nieuwe projecten.  
 

Daarbij houden zij rekening met de geldende normering naar lichtspreiding, lichtintensiteit,… 
toe. Dit werd ondertussen ook in het ‘Regiomasterplan openbare verlichting’ voor de gemeente 
voorzien, opgesteld in overleg met Fluvius maar ook de aangrenzende gemeenten.  

 
Er zijn dus geen redenen om aan te nemen dat het huidige verlichtingsniveau in het park 

onvoldoende zou zijn. Bovendien moet binnen een parkgebied ook rekening gehouden worden met 
de fauna in het park. Te felle verlichting zal een negatief effect op de fauna genereren en wordt 
dus afgeraden. 
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Activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren_vraagsteller J Van Santvoort 

 
De kinderen en jongeren uit onze gemeente hebben nood aan activiteiten en sociale contacten. 
Niet iedere ouder is in de mogelijkheid om opvang voor zijn/haar kinderen te voorzien op 
woensdagnamiddag of een hele zomervakantie lang. Ook veel kinderen willen in het weekend al 
wel eens een activiteit doen met leeftijdsgenoten. Als men opzoekt welke activiteiten er doorgaan 
op woensdagnamiddag, in het weekend én in de zomer, moet men toegeven dat dit niet 
overdreven veel is. Als men dan nog specifieker gaat zoeken, naar de leeftijdscategorie “-6 jaar”, 

kan men zien dat hier vanuit de Organisatie Willebroek” zo goed als niets voor georganiseerd 
wordt. Bovendien zit de kinderopvang voor zeer jonge kinderen al heel snel vol, waardoor ouders 
geen opvang vinden. Wat moeten kinderen van -6 jaar doen op woensdagnamiddag en in de 
zomervakantie? Wat met kinderen ouder dan 12 jaar?  
 

Onze vraag:  

- Is het bestuur bereid om hier extra inspanningen voor te leveren? En zo ja, welke 
plannen zijn er in de maak? 

 
Schepen Murat Oner antwoordt:  
 
Het doet ons als bestuur een plezier om vast te stellen dat ook de oppositie bekommerd is over het 
wel en wee van onze jonge Willebroekenaars. U kan samen met mij immers vaststellen dat de 

jonge Willebroekenaar een aanzienlijk deel uitmaakt van onze bevolking.   
 

Mijns inziens overdrijft de vraagsteller dat er te weinig aanbod is. Hiermee wordt volgens mij 
afbreuk gedaan aan de vele inspanningen van de vele verenigingen en de diensten van onze 
organisatie. Indien de vraagsteller zijn documentatie of analyse ter beschikking wil stellen, ben ik 
bereid om deze mee verder te bekijken. 

 

Natuurlijk hebben wij ons huiswerk ook gedaan. We kunnen stellen dat het aanbod voor kinderen 

en jongeren helemaal niet gering is.  Enerzijds doen we zelf inspanningen vanuit de organisatie: 
sportkampen, ZOWI, Grabbelpas, kinderfilm, BKO ’t Appelboompje, taalweken, kinderatelier, ….   
 
Anderzijds wordt er heel veel georganiseerd vanuit het middenveld, al dan niet in samenwerking 
met de gemeente:   

- Op zondagnamiddag kan je naar heel wat jeugdverenigingen.  Op zondagnamiddag 

zijn er 5 chiro’s die in verschillende leeftijdsgroepen een aantrekkelijk aanbod 

voorzien.   

- Je kan in de week en het weekend gaan sporten (basketten, voetballen, roeien, …).  

Zowel trainen als wedstrijden.   

- En ook kleuters kunnen ondertussen toch bij heel wat initiatieven terecht (dansen, 

turnen, knutselen, muziek, …).  Kortom, volgens mij is er al wel heel wat.   

- Behalve op maandag voorziet ook Rojm een aanbod voor jongeren in de 

ontmoetingsruimte in de Ringlaan. 

Zijn wij bereid om meer inspanningen te leveren in de toekomst? Natuurlijk! Wij gaan in het kader 

van het MJP 2020-2025 de nodige acties voorzien die aan de uitdagingen tegemoet komen. 

 
 

Raadslid J. Van Santvoort vraagt vooral naar activiteiten die door de organisatie Willebroek zelf 
georganiseerd worden en vooral voor 3 tot 11- jarigen. In Willebroek in Cijfers is te zien dat dit 
een steeds grotere groep vormt. 
 
Raadslid G. Reyntiens zegt dat er al heel wat initiatieven zijn en zij hoopt dat dit zo door gaat. 
Zij hoopt wel dat er in de meerjarenplan een nieuw inschrijvingssysteem ingeschreven staat 
voor de zomeractiviteiten en de kinderopvang, want dan zit alles onmiddellijk vol. 
 
Schepen Oner zegt dat dit probleem gekend is en werd meegenomen. 
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overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 
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Verkeersveiligheid voor fietsers en andere zwakke weggebruikers _vraagsteller G Meeus  

 
Op deze Raad zaken aankaarten met betrekking tot verkeersveiligheid kan meebrengen dat de 
veiligheid verhoogd kan worden omdat er ingegaan wordt op bepaalde (onveilige) situaties die door 
leden van deze Raad worden aangekaart.. 
Men kan nu vaststellen dat wat de fietssignalisatie betreft, op de doortocht 
Dendermondsesteenweg–Mechelsesteenweg de verkeersborden D9–D10, waar dit niet logisch was, 
vervangen zijn door het bord D7 en er nu een logica inzit voor wie ervan gebruikmaakt. Mits het 

vervangen van enkele borden kan men dus veel bereiken. 
Na de correcte belijning van de Stuyvenbergbaan - in twee fasen weliswaar - is men ter plaatse 
evenwel niet verder gegaan in het verlengde van deze signalisatielogica. 
 
In het verleden is naar een “signalisatieplan gevraagd”, om reden dat er nog veel andere zaken 

dienen in orde gebracht te worden en was de eerde aangehaalde doortocht 

“Dendermondsesteenweg-Mechelsesteenweg” slechts één van de voorbeelden. 
 
Onze vragen: 

- Is men hier ondertussen een inventaris aan het opmaken en wordt er verder gepland 
om voor alle fietspaden eenzelfde logica door te trekken? 

- Wordt een globaal plan omtrent het gebruik van/en de integratie in het verkeer van 
“speed pedelecs” uitgewerkt? 

- Wordt er overwogen om fietsstraten in te voeren en kan daarbij ook aan bepaalde 
schoolomgevingen gedacht worden? 

- Kan er, bijvoorbeeld op het einde van een Raadscommissie, toelichting gegeven 
worden bij het “verkeersactieplan”, waarnaar in de pers vaak verwezen wordt? 

- Kan, gelet op de slechte zichtbaarheid van sommige zoneborden “zone 30”, de 
snelheidsbeperking niet eveneens op het wegdek aangebracht worden? 
 

Schepen Luc Spiessens antwoordt: 

 
- Zoals in een vorige gemeentraad werd vermeld bestaat er een inventaris, namelijk de  

verkeersdatabank. 
- Zoals iedereen waarschijnlijk weet kon er recent nog via fietsberaad een zeer 

uitgebreide en kwalitatieve enquête ingevuld aangaande speedpedelecs. Daarin werden 

heel wat mogelijke voorstellen geformuleerd en bevraagd, waaronder het opleggen van 
een snelheidsbeperking BIBEKO. Gemeenten en gewesten zijn niet altijd even logisch in 
het gebruik van bepaalde borden en zorgen daardoor voor problemen en 
onduidelijkheid bij speedpedelec gebruikers. Er is dringend nood aan duidelijkheid en 
uniformiteit waarbij elke fietser (gewone, elektrische, speedpedelec, e.a.…) zich op een 
veilige manier kan verplaatsen. Zo pleit de Fietsersbond voor een algemene 
regelgeving, zodat het in alle gemeentes hetzelfde is en de wegbeheerders overal 

hetzelfde toepassen. 
- De mogelijkheid om bepaalde straten in te richten als fietsstraat dient verder 

onderzocht te worden; dit vraagt immers vaak een aangepaste weginrichting, en zeker 
voor straten waar fietsers in beide richtingen mogen rijden. Voor schoolomgevingen 
blijft de inrichting als ‘schoolstraat’ aangewezen. Dit is echter zeer afhankelijk van de 

ligging van de school en de mogelijkheden naar alternatieve verkeerscirculatie rond de 
school. Momenteel zijn er in Willebroek drie scholen waarbij de omgeving ’s morgens 

en ’s avonds wordt ingericht als schoolstraat, en met succes. Indien de vraag van 
andere scholen komt, zullen we de mogelijkheden zeker verder onderzoeken. 

- (Input van de politie i.h.k.v. het verkeersactieplan) Het verkeershandhavingsplan dat 
door politie in het raam van het ZVP werd uitgewerkt, zal na goedkeuring van het ZVP 
in de politieraad worden toegelicht 

- Momenteel is men nog bezig met het plaatsen van de laatste zoneborden in uitvoering 

van het snelheidszoneringsplan 30/50/70. Het extra signaleren van alle zones 30 in de 
gemeente a.d.h.v. signalisatie op het wegdek is een aandachtpunt dat meegenomen 
wordt bij een eerste evaluatiemoment.  

 
Raadslid G. Meeus zegt te weten dat er een verkeersdatabank bestaat, maar hij vraagt 
naar de logica die er achter zit. 
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Schepen Spiessens vraagt om de opmerkingen door te sturen dan kunnen deze bekeken 

worden in de verkeerscel. 
 
Raadslid G. Meeus geeft aan dit zeker te zullen doen. 
 

Raadslid Th. Serrien vraagt naar de samenstelling van de verkeerscel. 
 
Schepen Spiessens antwoordt dat hier de dienst openbare werken, de werf, de politie, de 
brandweer indien nodig en hijzelf deel van uitmaken. 
 
Raadslid Th. Serrien beveelt aan om de verkeerscommissie opnieuw in het leven te 
roepen om zo tot gedragen beleid te kunnen komen.  
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
Veilige fietsoversteekplaatsen _vraagsteller G Meeus  

 
In juni is dit onderwerp een laatste maal hier door ons aangekaart en er is duidelijk geantwoord 
dat dit niet opportuun is noch aan de Vredesbrug, noch ter hoogte van de watertoren. 
Spijtig genoeg stel ik haast dagelijks vast dat fietsers, mogelijk van buiten de gemeente, die voor 
het overige zeer reglementair rijden - in tegenstelling tot de meerderheid van de fietsers in de 
Dokter Persoonslaan - na de brug naast het zebrapad de fietsoversteek tot aan fietsen Claessens 
nemen en vervolgens rechtdoor rijden op het voetpad van de Mechelsesteenweg. 

Zij zijn verwonderd wanneer daarover een opmerking wordt gemaakt en stellen niet onmiddellijk 
vast dat het fietspad aan de overzijde van de straat gelegen is. 
 
Onze herhaalde vraag: 

- Kan op z’n minst ter hoogte van de Vredesbrug – maar eigenlijk op elke plaats die een 

dergelijke oplossing vereist -  een veilige oversteek voor fietsers uitgewerkt worden die 

bovendien voor iedereen duidelijk zichtbaar is? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt:  

 
Op deze locatie is er een oversteekplaats. Fietsers hebben hier twee mogelijkheden: 

(1) met de fiets aan de hand oversteken op het zebrapad, bij dit verkeersmanoeuvre val je 
onder de definitie van voetganger zoals vastgesteld in de verkeerswetgeving en heb je 
voorrang op de bestuurders op de rijbaan  
(2) al fietsend oversteken, bij dit verkeersmanoeuvre heb je geen voorrang.   

 
Er is weinig meerwaarde om op deze locatie naast de bestaande oversteekplaats een 
oversteekplaats voor fietsers (aangeduid met blokmarkering) te maken. In beide gevallen dienen 
ze te stoppen en voorrang te verlenen aan de bestuurders op de rijbaan. Bovendien is dit kruispunt 
mee opgenomen in het project ‘heraanleg Mechelsesteenweg’ waar een ontdubbeling van het 
fietspad, in combinatie met veilige oversteekplaatsen, voorzien is. Het fietspad aan de kant van de 

site ‘de Naeyer’ staat aan het begin duidelijk gesignaleerd met het verkeersbord D7 – verplicht 

fietspad. 
 
Raadslid M. De Laet vraagt naar de timing van het einde van de werken in de 
Mechelsesteenweg. 
 
Schepen L. Spiessens geeft aan dat dit nog te vroeg is om al zicht op te hebben. 

 
Raadslid Th. Serrien stelt dat argeloze fietsers die rechts rijden en dan geen 
oversteekplaats hebben en fietsers die als ze afstappen, voorrang hebben een mooi 
voorbeeld is van ons fietsbeleid.  
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
Lichtpollutie _vraagsteller G Meeus  

 
Wij hebben de jaarlijkse “Nacht van de duisternis” nog maar net achter de rug, maar blijkbaar blijft 
de aandacht voor deze problematiek in onze gemeente echt beperkt tot die ene nacht.. 
Een schrijnend voorbeeld daarvan is de hel verlichte bouwput op de site “De Naeyer”, ter hoogte 
van het kanaal. Het Jaarmarktvuurwerk is ten andere deels “verstoord” door de reeds 
maandenlang aan een stuk brandende verlichting aan deze bouwwerf. 
In een bericht aan de bewoners is ooit meegedeeld dat slechts op bepaalde data – een drietal, bij 

het storten van het beton - de verlichting zou blijven branden. 
Waarschijnlijk zijn enkel tijdens de nacht van de duisternis die lichten gedoofd. 
Nu de dagen korten branden de lichten wel bijzonder lang, ook tijdens de weekends en op 
feestdagen. 
 

Onze vraag: 

- Is dit absoluut noodzakelijk? Kan dit niet anders? 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt:  
 
Onze dienst omgeving zal de bouwheer contacteren en bijzondere aandacht vragen om de lichten 
te doven na de werkzaamheden.  

 

De aannemer liet ins weten dat deze verlichting werd uitgerust met timers die de werf tussen 6u 
en 20u moeten verlichten. Een defect aan de zekering van de timer werd ondertussen hersteld en 
is dit probleem ondertussen opgelost. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
Hinder bij openbare werken _vraagsteller G Meeus  

 
De bewoners van de Molenstraat beleven bij de werken die daar aan de gang zijn hoogst 
onaangename tijden.  Zij beklagen zich over de haast onbereikbaarheid van hun woningen en de 
aanwezige modderpoelen. 
 
Onze vraag: 

- Kan de aannemer gevraagd worden om inspanningen te leveren om de hinder tot een 

absoluut minimum te beperken en bijvoorbeeld houten gangpaden als doorgang te 
voorzien? 

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt:  

 

Onze diensten ontvingen zelf nog geen enkele melding over de slechte bereikbaarheid door 

modderpoelen van de woningen in de Molenstraat tijdens de werken. Ook bij Pidpa en de 
aannemer zijn zulke meldingen nog niet bekend. Met de nakende winterperiode werd wel aan de 
aannemer gevraagd extra toe te zien op een goede bereikbaarheid van de woningen, zeker ook 
naar aanloop van/tijdens het kerstverlof wanneer de aannemer zelf niet aanwezig zal zijn. In de 
eerstkomende periode zal wel in hoofdzaak in de voetpadzone zelf gewerkt worden. Hier dient de 
oude bestaande riolering te worden opgebroken (medio december), zodat vanaf januari de 
nutsbedrijven in deze zone hun nieuwe leidingen kunnen aanleggen. Gedurende deze werken is er 

dus sowieso extra hinder te verwachten ter hoogte van de voetpadzone, maar dat neemt niet weg 
dat de aannemers steeds een veilige doorgang naar de woningen dienen te verzekeren.    

 
Raadslid G. Meeus vertelt dat er een verschil is tussen modder en modder, maar als er 
niets van doorgang voorzien is, is dit niet begrijpbaar. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
Grafzerken, beschermd cultureel erfgoed? _vraagsteller G Meeus  

 
Wij worden gecontacteerd door mensen/nazaten van overledenen, die bepaalde grafzerken op het 
kerkhof van Willebroek (gang voorbij schuilplaats strooiweide Dendermondsesteenweg), die zij niet 
langer kunnen onderhouden, zouden willen laten verwijderen. Zij krijgen hiervoor evenwel geen 
toestemming van de gemeentelijke overheid, hoewel de architecturale waarde van deze meestal 
familiekelders met zerken waarschijnlijk zeer beperkt is. 
  

Onze vragen: 
- Waarom krijgen deze mensen geen toelating tot het verwijderen van de 

grafzerken/grafkelders? 
- Indien deze zerken dienen behouden te blijven, bijvoorbeeld omwille van hun grote 

cultuurhistorische waarde,  neemt de Organisatie Willebroek dan het onderhoud en de 

instandhouding ervan over? 

 
Schepen Ronny Somers antwoordt:  
 
Sinds mei 2017 is er een nieuw gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen. Een lijst met 
graven met lokaal historisch belang werd vastgelegd in het college van burgemeester en 
schepenen van 28 februari 2013. Ook staat er in een volgend artikel dat van zodra de concessie 
van deze grafmonumenten beëindigd is, ze gedurende 50 jaar bewaard worden en tijdens die 50 

jaar is het onderhoud ten laste van het gemeentebestuur. Deze termijn is verlengbaar.  
 

Ook vindt u in het reglement artikel 61 en 62 waarin bepaald wordt dat het onderhoud door de 
concessiehouders wordt gedaan en dat zij de zerken kunnen laten wegnemen.  
Als er dan, wegens niet kunnen onderhouden, verwaarlozing wordt vastgesteld, wordt er een 
bericht uitgehangen gedurende 1 jaar en bij geen reactie na dit jaar neemt het college zich het 
recht voor de concessie te beëindigen en te verwijderen. Dit gebeurt ook in geval van dringende 

noodzakelijkheid.  

 
De vraag die aan de SPA-fractie is gesteld ging over een graf dat niet tot ons funerair erfgoed 
behoort. Deze vraag kwam juist vóór de maand van Allerheiligen en dan is er geen afbraak 
mogelijk. We hebben een sperperiode van half oktober tot eind november vanwege Allerheiligen. 
Op 6 november is de opdracht doorgegeven aan de grafmaker om het specifieke grafmonument te 

verwijderen en zij zullen, als de weersomstandigheden dit toelaten, na eind november de 
verwijdering uitvoeren.  

 
De concessiehouder werd hiervan telefonisch vóór Allerheiligen op de hoogte gebracht en 
bevestigde dat zij en haar familie zich hierin konden schikken. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
Strategisch Commercieel Plan: wat is er van geworden? _vraagsteller N Boeykens  

 
Tijdens de vorige legislatuur werd met veel pouha het Strategisch Commercieel Plan voorgesteld. 
Daarin werd een Kernwinkelgebied afgebakend. Oorspronkelijk wilde het bestuur dat gebied 
situeren tussen het begin van de Overwinningsstraat (ter hoogte van het kruispunt met 
Breendonkstraat/C. Trippstraat/Tisseltsesteenweg). Dan is geopteerd om uitsluitend de omgeving 
van het marktplein en een stuk van de August Van Landeghemstraat te weerhouden. Nadien kwam 
het compromis om het gebied (de as A. Van Landeghemstraat/Overwinningsstraat) tussen de 

Stationsstraat en de Floridastraat als Kernwinkelgebied te benoemen. 
 
Onze vragen: 

- Hoe ver staat het met de verdere uitwerking van het SCP? Wordt hierover 
gecommuniceerd/overlegd met de betrokken en belanghebbende partijen? 

- Hoeveel aanvragen kwamen er ondertussen voor de 3 subsidies (start-, herlocalisatie- 

en gevelrenovatiesubsidie) die in het kader van dit plan werden vrijgemaakt? 
 
Schepen Ilse Lenvain antwoordt:  
 

1) De evaluatie en de verdere uitwerking van het SCP is een actie in het nieuwe 
meerjarenplan. Er zijn middelen voorzien voor een centrumcoach, de ontwikkeling van 
een digitale willebroekbon. Versterking van de samenwerking met de handelsvereniging 

Wwh.  
 

2) 1 Starterspremie: €3000 (beslissing CBS 19/07/2019) 
 

Nog twee premies zijn in aanvraag voorzien: 
1 herlocalisatiepremies 
1 gevelrenovatiepremies 

 

Raadslid N. Boeykens vraagt of er in de toekomst niet meer kan gecommuniceerd 
worden over de premies. 
 
Schepen Lenvain antwoordt te kijken naar de belangenverenigingen, maar zal dit zeker 
meenemen in de toekomst. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
Afschaffing van de wekelijkse markt op Kerst- en Nieuwjaarsdag: geen alternatief te 

overwegen? _vraagsteller N Boeykens  
 
De woensdagmarkten van Kerst- en Nieuwjaarsdag eerstkomende gaan niet door. Je kan daar 
begrip voor opbrengen maar een markt op een feestdag hoeft daarom geen mindere dag te zijn. 
Zie maar naar 1 Mei, eveneens een feestdag, toen de wekelijkse woensdagmarkt gewoon 
plaatsvond. 
Het is zeker geen opsteker voor onze wekelijkse markt en iedereen die daarbij betrokken is. 

 
Onze vragen: 

- Heeft het Gemeentebestuur overwogen om een alternatieve activiteit – een 
“feestmarkt” als het ware - te organiseren in deze feestelijke periode, om de 
overbrugging tussen de marktdagen van  18/12 en 8/01 te maken? 

- Werd daarover overleg gepleegd met bv. de marktkramers, de lokale 

middenstandsvereniging, .ed. 
 
Schepen Ilse Lenvain antwoordt:  
 
Uit ervaring weten we dat de markten tijdens de eindejaarsperiode sowieso al een grote 
afwezigheid aan marktkramers geeft. Zo waren 1/3e van de marktkramers afwezig op 26/12/2018 
en 1/2e afwezig op 02/01/2019 wat dan nog geen officiële feestdag is (wat dit jaar wel het geval 

is). Op 03/01/2018 waren er slechts 15 marktkramers van de 84 aanwezig. 
 

Het niet doorgaan van de markt werd ook besproken in de marktcommissie, waar de 
vertegenwoordigers van de marktkramers akkoord gingen om de markt tijdens de 
eindejaarsperiode niet te laten doorgaan. De vraag van de vertegenwoordigers van de 
marktkramers was om de markt  van 1 mei wel te laten doorgaan, deze vraag werd dan ook 
gevolgd en tijdens deze markt was ook maar een beperkte afwezigheid. 

 

Tijdens de eindejaarsperiode zijn er vanuit verschillende hoeken al extra 
kerstmarkten/feestmarkten, zo ook van onze handelaarsvereniging Willebroek Winkelhart op 15 
december 2019. Ook in Blaasveld is er een kerstmarkt op 21 december 2019 en in Heindonk op 22 
december 2019. 

 

Om ook deze organisaties alle kansen te geven is er beslist om geen extra markt te organiseren.  
 
Raadslid N. Boeykens geeft aan dat bij hem de nadruk ligt op de marktkramers. Zijn 
voorstel dient om de bevolking de marktkramers beter te laten kennen. 
 
Raadslid H. Van Dyck geeft aan dat in heel wat andere gemeenten de markt op een 
andere dag georganiseerd wordt. In Willebroek heeft de marktcommissie hier niet voor 

geopteerd. Uiteindelijk gebeurt dit ook maar 1 keer om de 7 jaar. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
PIDPA opgeslokt door FLUVIUS? _vraagsteller N Boeykens  

 
Wij vernemen dat er op dit ogenblik gesprekken bezig zijn tussen de 2 bovenvermelde 
Intercommunales, met als doel Pidpa/HidroRio te laten opgaan in Fluvius. 
 
Onze vragen: 

- Klopt dat verhaal? 
- Hoe staat het Gemeentebestuur hier tegenover? 

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt:  
 
Antwoord van Pidpa 

 

De raad van bestuur van Pidpa heeft in zitting van 12 juli 2019 besloten om aan de vennoten een 

voorstel van verlenging te doen tot 01.01.2024. Deze verlenging werd inmiddels goedgekeurd.  
 

Daarnaast heeft de raad van bestuur beslist om een studie op te starten om te onderzoeken hoe 
maximale synergiewinsten kunnen gehaald worden, ten bate van de klanten en de vennoten, door 
de dienstverlening inzake drinkwater en riolering in een multi-utility context aan te bieden. Deze 
studieopdracht kadert in het onderzoek naar strategische partnerships met het oog op het creëren 
van synergie- en schaalvoordelen, dat ook reeds als doelstelling opgenomen werd in het door de 

vennoten goedgekeurde Beleidsplan 2019-2024. 
 

Als voorkeurscenario werd een inkanteling van activiteiten van Pidpa binnen de Fluvius-groep naar 
voor geschoven. Deze studie bevindt zich momenteel in opstartfase, van zodra deze studie 
afgerond is, zal hierover in alle transparantie naar de vennoten gecommuniceerd worden.  

 
Het gemeentebestuur zal de resultaten van de studie afwachten om dan na te gaan welke de voor- 

en/of nadelen hiervan kunnen zijn en onze bevindingen hiernaar formuleren. 
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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) 

 
Dringend snelheidsremmende maatregelen handelscentrum gevraagd_vraagsteller Th. 

Serrien 
 
De verschillende fracties uit de oppositie brachten de verkeersveiligheid in het centrum van onze 
gemeente vanuit een variatie aan perspectieven op deze gemeenteraad ter sprake, maar vaak was 
de snelheid van auto’s een terugkerend motief. Vanuit de meerderheid klinkt het telkens dat het 
wachten is op het beleidsplan en dat de gemiddelden wel meevallen.  
 
Een weekend terug kregen we in de Nieuwstraat echter een spijtige illustratie van wat overdreven 
snelheid in een centrum kan doen: de materiële ravage was navenant. We mogen niet denken welk 

horribel tafereel zich had afgespeeld als er passanten te voet of met de fiets waren.  
 
Het feit dat het enkelingen of uitzonderingen zijn die het centrum bij het vallen van de duisternis 

als raceparcours gebruiken, doet ons inziens niet ter zake; wij moeten de veiligheid garanderen 
van alle personen die het openbaar domein te voet, met de fiets of gemotoriseerd betreden. 
Daarom zijn snelheidsremmers in ons centrum een dringende noodzaak en zelfs vanzelfsprekend 

voor een ruimte waarin winkelen en wonen verweven zijn.   
  
Onze fractie heeft dan ook twee vragen wat dit betreft:  

1. Is het college bereid snelheidsremmers te voorzien in en bij het betreden van het 
handelscentrum? 

2. Zo ja, binnen welke termijn kunnen we deze maatregel verwachten? Zo nee, waarom niet?   
 

Burgemeester Eddy Bevers antwoordt:  

 
Elk ongeval in onze gemeente valt te betreuren. De Nieuwstraat is echter een straat waar er 
verschillende ingrepen zijn genomen die snelheidsremmend werken. De aard en keuze van het 
bestratingsmateriaal, asverschuivingen en rijbaanversmallingen dwingen de weggebruikers tot een 
aangepast rijgedrag. Een onaangepast en agressief rijgedrag zijn de belangrijkste oorzaken van 

ongevallen. 
  
Dit jaar nog zullen acht rijbaankussens aangekocht worden die op verschillende locaties in de 

gemeente zullen geplaatst worden. Een rijbaankussen is een plaatselijke verhoging van het wegdek 
die zich niet over de volledige breedte van de rijbaan uitstrekt en bestemd is om de snelheid te 
beperken tot 30 km/u. Verkeersopleidingen naar jongeren, fietsexamen, fietsers zonder licht, 
alcohol- en snelheidscontroles moeten bijdragen tot een veiliger verkeer. 
 

Het optreden tegen overdreven snelheid blijft voor Willebroek en voor de PZ MeWi een 
prioriteit. Met verkeershandhaving zijn er buiten de voorziene controles nog verschillende extra 

actiepunten voorzien: 

 Meer snelheidscontroles in het centrum:  
o De PZ MeWi investeerde in een tweede digitale snelheidscamera die zowel van op 

een voertuig als discreet kan worden ingezet; 
o 2 nieuwe (extra) CaLog medewerkers worden ingezet voor het uitvoeren van meer 

bemande snelheidscontroles en de administratieve verwerking van de 

vaststellingen 

 Meer trajectcontrole (snelheid)  
o Meer trajectcontroles worden uitgerold, ook in het centrum. 

 Nieuwe anonieme moto's  

o De verkeersdienst van politie wordt uitgerust met twee anonieme politiemoto’s om 
bij meldingen van verkeersonveilig gedrag en verkeersoverlast anoniem toezicht te 
houden en de pakkans te vergroten 

 De procedure bestuurlijke IBN (inbeslagname) van voertuigen  

o PZ MeWi heeft (als eerste PZ in het land) een procedure uitgewerkt waarbij 
voertuigen van gekende veelplegers (bij vaststellingen en meldingen van 
verkeersonveilig gedrag) bestuurlijk worden in beslag genomen 

o Deze procedure wordt systematisch toegepast, onlangs nog …  



66 

 

Schepen Spiessens geeft de raadsleden mee dat er 8 kussens aangekocht zullen worden en 
dat de bestelling reeds geplaatst werd. 
 
Raadslid Th. Serrien vraagt waar deze zouden komen. 
 
Schepen Spiessens antwoordt in de Bezelaerstraat in plaats van de bloembakken. In de A. Van 
Landeghemstraat vlak voor de Nieuwstraat en eventueel voor de markt nog een 2de.  
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21. Motie van de gemeenteraad van Willebroek naar aanleiding van de 

verwerpelijke feiten die zich deze zomer afspeelden in het Fort van Breendonk 

 
Via de media vernemen we dat een lid van de Vlaamse afdeling van de extreemrechtse groep 
"Right Wing Resistance" deze zomer bij een bezoek aan het Fort van Breendonk - ondertussen een 
Onderdeel van het "War Heritage lnstitute" - de Hitlergroet bracht in het "Casino" van het Fort, 
waar de Nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog onder andere "recht spraken". 

 
ln het kamp van Breendonk brachten de Nazi's tíjdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer 3.600 
gevangenen onder in de meest erbarmelijke omstandigheden, meestal verzetslieden en politieke 
gevangenen, maar ook een 500-tal Joodse gevangenen. Het Fort staat dan ook symbool voor het 
lijden en de dood van alle slachtoffers van het Nazisme. 
 
Meer dan 300 mensen stierven ter plekke van ontbering of ze werden er terechtgesteld. De meeste 

anderen werden afgevoerd naar kampen in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Polen en ruim de 

helft kwam daar om het leven, Het Fort houdt ook de herinnering levendig aan alle Belgen die 
tijdens hun deportatie zijn vermoord in de nazi-kampen. 
 
Ondertussen heeft het parket van Mechelen een opsporingsonderzoek ingesteld naar mogelijke 
feiten van aanzetten tot haat en/of negationisme in het Fort van Breendonk en kwam bij de lokale 
politie ondertussen een klacht binnen over het incident. 

 
Willebroek wordt door deze feiten in een slecht daglicht geplaatst, ondanks de inspanningen van 
het voltallige gemeentebestuur om elke vorm van extremisme aan te pakken. 
 
De raad, ontzet door deze walgelijke gebeurtenis, stelt duidelijk en onomwonden dat er op het 
grondgebied van onze gemeente geen plaats is voor dergelijke ranzige uitingen van misprijzen 

voor het leed dat tijdens de periode van de bezetting door de Nazi's in de Tweede wereldoorlog in 
onze gemeente werd veroorzaakt., en meer in het bijzonder voor de slachtoffers die in het Fort 
verbleven en stierven; 
 

Legt, bij monde van de Voorzitter, klacht neer met burgerlijke partijstelling bij de 
onderzoeksrechter en vraagt de gerechtelijke autoríteiten om dít dossier "tot op het bot" te 
onderzoeken; 

 
Vraagt Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans om de "Commissie voor de bestrijding van 
gewelddadige radicalisering" opnieuw samen te stellen en haar opdracht uit te breiden naar elke 
vorm van extreme radicalisering. 

Besluit: Unaniem 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 

 

 


