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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad 
van 17 december 2019. 

 
 

Bouwen en wonen 

Omgeving 

2. Burgemeestersconvenant 2030 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 28 november 2014 ondertekende de gemeente Willebroek het Burgemeestersconvenant 2020. 

Daarmee engageerde Willebroek zich om tegen 2020 20% minder CO2, 20% meer eigen groene 

energieproductie en 20% minder energieverbruik na te streven. De ondertekening van het eerste 
Europese Burgemeestersconvenant heeft geleid tot een veelheid aan initiatieven om deze ambities 
te realiseren. 

Een verderzetting van het engagement is noodzakelijk om de uitstoot van CO2 (en eventuele 
andere broeikasgassen) op het grondgebied verder terug te dringen en de veerkracht te verhogen 

door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. De verderzetting van de 
burgemeestersconvenant 2020 is de burgemeestersconvenant 2030. 
 

Feiten en context 

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie, verbindt de 
gemeente zich ertoe volgende engagementen na te komen: 
 

- de uitstoot van CO2 (en eventuele andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 
met ten minste 40% terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een 

hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen; 
- haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaat-

verandering; 
- een emissieberekening (CO2-nulmeting) en een beoordeling van de risico’s van en de 

kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren als uitgangspunten voor het 

gezamenlijk actieplan; 
- het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan binnen twee jaar na de formele 

ondertekening van het Burgemeestersconvenant in te dienen; 
- de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen; 
- het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen 

van het klimaatactieplan; 

- minstens elke twee jaar na de indiening van het gezamenlijk actieplan te rapporteren over 
de geboekte vooruitgang, met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie. 
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De afgelopen jaren heeft de gemeente reeds heel wat acties ondernomen waarbij ingezet is op de 

voorbeeldfunctie. Er is actief bijgedragen tot een hoger bewustzijn rond het thema klimaat en 
energie. Tal van actoren: burgers, maar ook bedrijven en middenveldorganisaties ondernemen 
acties en willen graag meedenken en meewerken. 
 

Het ontbreekt momenteel echter aan mogelijkheden om alle acties te kennen, te visualiseren en te 
vertalen naar een lokaal verhaal, gelinkt aan de eigen leefomgeving.  
De doelstelling van Burgemeestersconvenant 2030 is daarom nog ambitieuzer. 
De door de Europese Unie in het vooruitzicht gestelde emissiereductie kan immers alleen worden 
gerealiseerd als ook de lokale stakeholders, de burgers en organisaties een bijdrage leveren en het 
maatschappelijk middenveld actief wordt betrokken. De gemeente zelf is immers maar 
verantwoordelijk voor 1% van de uitstoot en kan de doelstelling dus niet alleen halen. 

 
Om het draagvlak verder uit te bouwen dienen de doelstellingen, acties en realisaties een meer 
lokale invulling en tevens een visualisatie te krijgen. Hierdoor krijgen ze een meer lokale context 
en kan iedereen aan het lokaal klimaatverhaal bijdragen. 
 

Het verzamelen van alle beschikbare informatie en het opbouwen van de communicatie, vraagt een 

continue inzet om diverse stakeholders te betrekken en lopende acties op het grondgebied in kaart 
te brengen voor visualisatie. 
 
IGEMO biedt de gemeente begeleiding aan om dit lokaal klimaatverhaal vorm te geven, in nauwe 
samenwerking met de gemeente. 
 
De begeleiding van IGEMO omvat volgende onderdelen: 

 
- De regisseur voor het lokaal klimaatverhaal: 

o brengt de juiste partners samen met hun vaardigheden en bezorgdheden rond alle 
aspecten die het klimaat aanbelangen: ondernemers, welzijn, natuur, mobiliteit,…  

o bouwt een draagvlak op waardoor klimaatparticipatie structureel wordt gegroepeerd 
en gevisualiseerd in plaats van enkele losse, eenmalige acties. 

o volgt de acties op en vertaalt die naar de lokale succesverhalen. 

o ondersteunt de gemeentelijke diensten om hun rol als drijvende kracht verder uit te 

bouwen en het lokaal verhaal mee vorm te geven. 
 

- De oprichting en begeleiding van een taskforce voor de gemeente met de lokale 
stakeholders bestaande uit burgers, academische wereld, industrie/bedrijven en NGO’s.  
De taskforce brengt ons in verbinding met de juiste partners in onze gemeente en geeft 

doelgroepen inspraak in het klimaatverhaal, maar neemt zelf ook verantwoordelijkheid op. 
 

- Opmaak van klimaat en energie actieplan (SECAP) en een nieuw klimaatactieplan. De 
voorlegging van het plan ter goedkeuring voor Europa en uitvoeren van de nodige 
rapporteringen. 
 

- Opmaak van een communicatietool om lokale projecten en initiatieven in beeld te brengen. 

De tool visualiseert met andere woorden alle lokale klimaatinspanningen. Zo kunnen 
burgers vooruitgang zien en zelf hun steentje bijdragen. De tool wordt ontwikkeld in nauw 
overleg met de gemeente en wordt ingepast in de communicatiemiddelen van de gemeente. 

 
De begeleiding loopt van 2020 tot en met 2024. Deze lange termijn is essentieel om de nodige 

instrumenten te ontwikkelen, en ook het verhaal op te bouwen. 
 

Juridische grond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
De collegebeslissing van 28 november 2014 betreffende de principiële ondertekening van het 
Burgemeestersconvenant 2020. 
 

De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2014 betreffende de principiële ondertekening van 
het Burgemeestersconvenant 2020. 
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Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft bevestigd dat de 

klimaatverandering een feit is en dat het energieverbruik door de mens daar een aanzienlijk 
aandeel in heeft. 
 
Verordening (EU) 2018/842 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de 

lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de 
toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen. 
 
Verordening (EU) 2018/841 inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door 
landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030. 
 
Het Comité van de Regio’s van de Europese Unie is de overtuiging toegedaan dat lokale en 

regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel governance een effectief 
middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten en er daarom 
voor pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeesters-convenant te betrekken. 
 
Het Handvest van Leipzig betreffende Duurzame Europese Steden geformuleerde aanbevelingen 

met betrekking tot het verhogen van de energie-efficiëntie. 

 
De Aalborg Commitments die aan de basis liggen van veel stedelijke duurzaamheidsprojecten en 
veel initiatieven in het kader van Local Agenda 21. 
 

Adviezen - argumenten 

De gemeente Willebroek is zich bewust dat de lokale en regionale overheden samen met de 
nationale overheden de verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de 

aarde. De gemeente Willebroek wil zich hier actief voor inzetten.  
 
Steden en gemeenten zijn direct en indirect verantwoordelijk voor meer dan de helft van de 
broeikasgasemissies als gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke 
activiteiten. De Europese Unie kan de in het vooruitzicht gestelde energiereductie alleen realiseren 
als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren. De 
gemeente is het beste geplaatst om het goede voorbeeld te geven en het voortouw te nemen.  

 

Financiële gevolgen & communicatie 

De uitwerking van de projecten in kader van het Burgemeestersconvenant komen op €15.000 per 
jaar. Via Europese middelen heeft IGEMO een subsidie van €5.800/jaar bekomen. 
Hierdoor is de bijdrage van de Gemeente €9.200/jaar. Het project loopt van 2020 tot en met 2024. 
 

Visum :  0  nee         X  ja  Visumnummer :  

2020/003/Gemeente 

Datum: 

08/01/2020 

Beschikbaar krediet: €30000/jaar Actie: AC000017 Dienstjaar 

Vast te leggen: 9.200€/jaar ARK: 6136500 2020 

Raadslid Serrien stelt in de gemeenteraadscommissie gehoord te hebben dat er een 

evaluatie heeft plaats gevonden van de vorige burgemeesterconvenant. Hij vindt 
hierover echter niets terug op de website waar de metingen op geplaatst worden. Het 
raadslid vindt het goed dat het engagement wordt aangegaan, maar hoopt dat dit geen 

windowdressing is. Hij geeft aan zich zorgen te maken omdat in het meerjarenplan 
slechts 1 keer het woord ‘klimaatdoelstelling’ terug te vinden is. Verder vraagt het 
raadslid zich af op basis waarvan de stakeholders geselecteerd werden, aangezien 

Transitie Vaartland geen uitnodiging gekregen heeft. 

Schepen Bradt geeft aan dat de ambitie duidelijk is, namelijk 40% reductive tegen 2030 
op basis van een 0meting uit 2012, zoals Europa voorschrijft. Zij geeft aan dat er geen 
sprake is van windowdressing. Integendeel, de ramen zullen vierkant open staan, want 
er zal veel aandacht gaan naar participatie. Het aandeel van de gemeente is slechts 1%, 
dus we zullen ook veel partners nodig hebben. Iedereen zal dan ook kunnen meedoen. 
Tot slot geeft de schepen mee dat ook Transitie Vaartland een uitnodiging ontvangen 

heeft. 
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Raadslid De Laet vermeldt dat er een uitnodiging verstuurd werd, waarin staat dat men 

op zoek is naar enthousiaste, geïnteresseerde mensen en/of vertegenwoordigers uit 
belangenverenigingen. Hij geeft aan dat deze omschrijving perfect past bij 
gemeenteraadsleden en vraagt dan ook een bijzondere raadscommissie samen te roepen 
rond dit thema. 

Schepen Bradt neemt dit aanbod mee en hoopt dat het goedkeuren van de convenant 
een 1ste stap kan zijn. 

Raadslid De Laet dankt de schepen, maar zegt al vaak gehoord te hebben ‘we nemen dit 
mee’, om dan achteraf te merken dat er niets mee gebeurd is. Hij zou deze keer zeer 
graag hebben dat dit ook opgevolgd wordt. 

Raadslid K. Eeraerts vindt dat men een hypocriete houding aanneemt. De instelling is 
goed, maar de houding is hypocriet en daarom zal hij zich onthouden. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: 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 

Artikel 1: 
De gemeenteraad besluit om het Burgemeestersconvenant 2030 goed te keuren en daarmee het 

advies van het college van burgemeester en schepenen op te volgen. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad besluit om het advies van het college van burgemeester en schepenen op te 
volgen en een samenwerking met IGEMO voor de begeleiding van 2020 tot en met 2024 aan te 
gaan. 
 

Artikel 3: 
De gemeenteraad besluit om het burgemeestersconvenant goed te keuren en €9.200 per jaar vast 
leggen op ARK 6136500 Actie AC000017 voor de begeleiding van IGEMO. 
 
Artikel 4: 
€9200 vast te leggen op MJP000049/0350/LE/AP000003/AC000017/ARK6136500 via visum 

2020/003/Gemeente.  
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3. Straatnaamgeving - definitieve goedkeuring verkaveling site Bezelaeren 

(V20140005) 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het college van  burgemeester en schepenen ontving op 17 april 2014 een aanvraag tot het 
verkavelen van gronden bestemd voor woningbouw + aanleg wegenis en riolering (ref.: 
V20140005) – op een perceel gelegen Mercuriusstraat/Uranusstraat, 2830 Willebroek - kadastraal 
gekend: afd. 4 sectie B nrs. 302R, 303K, 303R2, 304C, 328P, 336L en 358Y2. 
 

Het dossier werd op 16 mei 2014 volledig en ontvankelijk verklaard.  
 
Aan Real Estate IS NV, Persoonshoek 7B3 te 2800 Mechelen en Exagoon NV, Oostdijk 5 te 2830 
Willebroek werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning afgeleverd in 
zitting van 10 oktober 2014.  

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

 
In zitting van 12 februari 2015 werd door de Deputatie een verkavelingsvergunning afgeleverd.  
 
Het college van burgemeester en schepenen besloot op 8 februari 2019 de Sectorale Adviesraad 
Cultureel Patrimonium & Erfgoed een voorstel te vragen van straatnaamgeving voor de verkaveling 
op de site Bezelaeren.  

 
Op 27 augustus 2019 maakte de Sectorale Adviesraad Cultureel Patrimonium & Erfgoed een advies 
over betreffende de straatnaamgeving. 
 
Op 30 augustus 2019 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor 
te stellen over te gaan tot het verlenen van volgende straatnamen: 

- ‘Saturnusstraat’ voor de wegenis langsheen de kavels B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-

B11-B12-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14-A15-A16-A17-A18-A19-

A20-A21-A22 
- ‘Neptunusstraat’ voor de wegenis langsheen de kavels B13-B14-B15-B16-B17-B18-B19-

B20-B21-B22-B23-B24-B25-B26.  
 
Op 22 oktober 2019 besloot de gemeenteraad over te gaan tot het verlenen van volgende 
straatnamen: 

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

- ‘Neptunusstraat’ voor de wegenis langsheen de kavels B13-B14-B15-B16-B17-B18-B19-
B20-B21-B22-B23-B24-B25-B26.  

 

Op 10 januari 2020 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor te 
stellen over te gaan tot het hechten van de definitieve goedkeuring aan volgende straatnamen: 

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

A20-A21-A22 
- ‘Neptunusstraat’ voor de wegenis langsheen de kavels B13-B14-B15-B16-B17-B18-B19-

B20-B21-B22-B23-B24-B25-B26.  

 

Feiten en context 

Naar aanleiding van de ontwikkeling van de site Bezelaeren, gelegen tussen het gebied Hinxelaar-
Uranusstraat-Mechelsesteenweg, wordt een nieuwe straat aangelegd die een straatnaam moet 
krijgen.  
 
Het gaat om een verkavelingsvergunning met 48 kavels die bestemd zijn voor woningbouw (de 

loten A23 en A24 werden uit de vergunning gesloten).  
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De ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer zal gebeuren via de Uranusstraat en de 

Mercuriusstraat. 
 

Juridische grond 

Decr. 28.01.1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 

07.04.1977), gewijzigd bij: 
 Decr. 01/07/1987 houdende de wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 

bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 01/09/1987; 
 Decr. 04/02/1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming 

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

bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, B.S. 17/12/2002. 

 
Omzendbrief 4 mei 1988 (over reclame op naamborden), B.S. 3 juni 1988  
 
V. en A., VI.P., 19.02.1996, 1995-96,(8),405-406; T.B.P., november 1996, V.51, (11), 709; 

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

Adviezen - argumenten 

Na openbare aanplakking van 18 november 2019 tot en met 18 december 2019 werden geen 
bezwaren ingediend. 
 
Hiervan werd proces verbaal opgemaakt op 10 januari 2020. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Niet van toepassing. 

Raadslid Serrien geeft aan niets tegen de straatnaam te hebben, maar wenst symbolisch 
geen goedkeuring te geven omdat de verkaveling volgens oude principes opgebouwd is. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: 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 stemmen tegen: 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 
Definitieve goedkeuring te hechten aan volgende straatnamen: 

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

‘Saturnusstraat’ 
 

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

4. Goedkeuring desaffectatie en verkoop restperceel Vijvershof 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
Wegens onbruik van de buurtwegen door de realisatie van het industrieterrein “De Hulst” hadden 
buurtwegen 11 en 30 geen nut meer te bestaan. 

 
Voornoemde buurtwegen werden deels afgeschaft of verlegd. 
 
In zitting van 18 januari 2018 heeft deputatie beslist dat buurtweg nr. 11 atlasgemeente Tisselt en 
buurtweg nr. 30 atlasgemeente Willebroek (en grondgebied Tisselt), gedeeltelijk afgeschaft 
worden, zoals aangegeven op het plan opgemaakt door studiebureau Talboom NV, A. 
Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, op 16 januari 2017. 

 
De vrijgekomen bedding na afschaffing van de buurtwegen 11 en 30 – in dat deel waar de weg 
volledig openbaar gelegen is, kan verkocht of overgedragen worden aan de aanpalende percelen. 
  
In casu gaat het bij Lot 1 (zoals aangeduid op het plan opgemaakt door studiebureau Talboom NV, 
A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs), over het aanpalende perceel/eigendom Vijvershof nr. 14. 
 

De eigenaar van het aanpalende perceel Vijvershof 14 stelt zich voor als kandidaat-koper van het 
voornoemde Lot 1. 
 
 
Feiten en context 
 

De vrijgekomen bedding na afschaffing van de buurtwegen 11 en 30 – in dat deel waar de weg 
volledig openbaar gelegen was is kadastraal bekend als volgt : 
 

   Willebroek 2de afdeling sectie C, deel van nr.563/M 
   Willebroek 5de afdeling sectie B, delen van de nrs. 273/E en 273/G 
 
Hierbij genoemd  “Lot 1” en aangeduid in gele kleur op het plan opgemaakt door studiebureau 

Talboom NV, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, op 16 januari 2017, dit met een gemeten 
oppervlakte van 279m². 
 
Dit perceel heeft geen nut tot het openbaar domein gelet op de afschaffing van de buurtweg 
gelegen op dit perceel.  
 
Het onderhoud en eventuele beplanting ervan op voornoemde perceel kan beter gebeuren door de 

eigenaars van aanpalend eigendom. 
 
 
Juridische grond 
 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, gewijzigd. 

 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 41, §1, 11°. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
In navolging van de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 11 atlasgemeente Tisselt en 

buurtweg nr. 30 atlasgemeente Willebroek door de deputatie in zitting van 18 januari blijft de zate 
van voormelde afgeschafte buurtwegen in het openbaar domein van de gemeente Willebroek. 
 
Na desaffectie zal voornoemde perceel gekend als “Lot 1” geprekadastreerd worden dit op basis 
van voormelde plan opgemaakt door studiebureau Talboom NV, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, 
op 16 januari 2017, zodat het perceel tot het privaat domein van de gemeente zal toebehoren. 
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Dit perceel heeft geen nut meer tot het openbaar of privaat domein van de gemeente. 

 
Op voornoemde plan staat het perceel in gele kleur aangeduid en genoemd Lot 1, dit met een 
gemeten oppervlakte van 279 m². 
 

Het onderhoud en eventuele beplanting ervan beter kan gebeuren door de eigenaars van 
aanpalend eigendom. 
 
De eigenaar van het aanpalende goed Vijvershof 14, mevrouw Mariën Gilberta, heeft haar 
kandidatuur gesteld tot aankoop van voornoemde restperceel (Lot 1). 
  
De grondwaarde voor restpercelen werd voor het jaar 2019 bij diverse onbebouwde percelen 

vastgesteld op +/-  € 98,00/m². 
 
Gelet op het schattingsverslag opgemaakt de dato 21 mei 2019. 
 
Voorgesteld wordt om voor het gemeentelijk perceel gelegen Willebroek 2de afdeling sectie C, deel 

van nr.563/M en Willebroek 5de afdeling sectie B, delen van de nrs. 273/E en 273/G, genaamd Lot 

1 op het plan opgemaakt door studiebureau Talboom NV, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, op 16 
januari 2017, met een gemeten oppervlakte van 279 m², de waarde  te bepalen op € 27.250,00. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
De vergoeding van de grondoverdracht wordt bepaald op € 27.250,00. 

Deze vergoeding kan mede opgenomen worden in de desinvestering: 
ARK: 2620000  Beleidsitem: 061 AP000005 AC000047     
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  Actie: AC000047 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 27.250,00 ARK: 2600000 2020 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de desaffectatie van een restperceel gelegen in het openbaar domein, 

Willebroek 2de afdeling sectie C, deel van nr.563/M en Willebroek 5de afdeling sectie B, delen van 
de nrs. 273/E en 273/G, met een gemeten oppervlakte van 279 m², aangeduid in gele kleur 
genaamd Lot 1 op plan opgemaakt door studiebureau Talboom NV, A. Meersmansdreef 1, 2870 
Puurs, op 16 januari 2017. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan de verkoop van een restperceel, gelegen Willebroek 2de afdeling sectie 

C, deel van nr.563/M en Willebroek 5de afdeling sectie B, delen van de nrs. 273/E en 273/G, met 
een gemeten oppervlakte van 279 m², aangeduid in gele kleur als Lot 1 op plan opgemaakt door 
studiebureau Talboom NV, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs op 16 januari 2017, aan mevrouw 
Mariën Gilberta – wonende Vijvershof 14 te Willebroek, dit tegen de prijs van € 27.250,00. 

 
Artikel 3   
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en 

uitvoering van het dossier en waarbij de burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de 
gemeente zal optreden bij het verlijden der akte. 
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5. Gunning projectmatige verkoop binnengebied Mechelsesteenweg 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten 
opgenomen voor de huidige legislatuur: 
 
Site binnengebied Mechelsesteenweg: 
Actieplan LEEF003004006: het IVA INNOVA als ondersteunend en dynamisch instrument voor het 
ruimtelijk beleid van de gemeente Willebroek. 
 

De projectgrond, voorwerp van deze projectmatige verkoop, is gelegen aan de rand van het 
dorpscentrum Blaasveld en langs de voornaamste ontsluitings-as Mechelsesteenweg. 
 
De gemeente ambieert de functie wonen in groene omgeving op deze locatie te combineren. 

 
 

Feiten en context 
 
De architecturale kwaliteit van het project is een belangrijke eis omdat bij realisatie dit aanleiding 
moet geven tot een harmonieuze afwerking en integratie met de groene omgeving van het 
binnengebied Mechelsesteenweg. 
 
Bij de keuze van bestemming van de ontwikkeling zal de nadruk vooral op “wonen” en of 

“woongelegenheden met zorgfunctie”. 
 
Voor de visie ontwikkeling en realisatie van dit strategisch project op voormelde grondpercelen 
vraagt de gemeente aan de projectontwikkelaar bijzondere aandacht voor: 
 
• Het gebruik van innovatieve en duurzame woon- bouwconcepten;  
• Het behoud en verwevenheid van het bestaande groen met het woonproject; 

 
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 van 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. 

 
De inrichtingsstudie met betrekking tot het voorgestelde project moet minimaal volgende 
aantonen: 

 
 de ontsluiting en circulatie  
 het bouwprogramma  
 bebouwde en onbebouwde ruimte  
 het parkeren  
 de groeninrichting 

 
Voor de gunning werden in het bestek de gunningscriteria, hun weging en alsook een minimum bod 
voorgesteld. 
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Voor de beoordeling werd een opdeling gemaakt: 

 
 Forfaitaire prijs voor de verwerving van het perceel grond 4de afdeling sectie B nrs.218/E/3 

deel, 283/D/2 deel en 278/G met een oppervlakte van 7.953 m². 
 Het voorgestelde ontwikkelingsproject. 

 Engagementen en garanties m.b.t. de realisatie van het voorgestelde project. 
 
 
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 binnengebied Mechelsesteenweg“ met ref. 

IVA/AVB/2019/02. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 

De projectmatige verkoop “binnengebied Mechelsesteenweg ” werd in de maand mei 2019 
opgestart. 
 
Er werd een minimumprijs ingesteld, dit zoals voorzien in het budget 2019, dit ten bedrage van 
€ 1.200.000,00. 
 
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 26 projectontwikkelaars 
 
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 423 keer bezocht, met als resultaat 4 telefonische 
informatieaanvragen en 10 dossieraanvraag per e-mail; 
 
De schriftelijke mailing vanuit het IVA INNOVA werd verstuurd aan 26 projectontwikkelaars. 
 

Bij het afsluiten van de termijn der biedingen op  13 april 2018 werd 3 kandidaturen ontvangen, 
waarvan 1 uit de schriftelijke mailing naar de projectontwikkelaars en 2 uit de publicatie op 
IMMOWEB. 
 
Met name: 

 DCA NV/COGIVA bvba Lilsedijk 50 2340 Beerse – arch W. Schaerlaeken                         
bod: € 1.455.000,00 

 ANTWERP INVEST BV Paalstraat 70 2900 Schoten – arch Leonard De Beenhouwer          
bod:  € 1.802.000,00 

 N.E.W. bvba, Drukkerijstraat 22 b2101 2000 Antwerpen – arch. Studio INARCO              
bod: € 1.850.000,00 
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De bieding zijn regelmatig en werd op hieronder vermelde gunningscriteria beoordeeld: 

 

 
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). 

 
De beoordeling der projecten werd door het college van burgemeester en schepen op 29 november 
2019 bevestigd. 
 
Met als resultaat: 

      DCA COGIVA ANTWERP INVEST N.E.W. 

  gewicht Kand 1 Kand 2 Kand 3 

1 prijs 60 47,19 58,44 60,00 

2 proj ruimtelijk kader 18 11,67 17,67 16,33 

3 Kwaliteit omgeving 10 7,00 9,00 7,00 

5 Methodiek 2 1,66 2,00 1,66 

6 Realisatieconvenant 10 2,00 10,00 7,33 

            

  TOTALEN 100 69,52 97,11 92,32 

 
Op basis van het gunningsverslag en de toegekende scores op de gunningscriteria wordt 
voorgesteld het project  “projectmatige verkoop binnengebied Merchelsesteenweg” toe te wijzen 
aan het ANTWERP INVEST BV Paalstraat 70 2900 Schoten – ism arch Leonard De Beenhouwer. 

 
 
Financiële gevolgen 
 
Dit project is een desinvestering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 
 
De inschrijver, ANTWERP INVEST BV Paalstraat 70 2900 Schoten , alhier als kandidaat-koper en 

realisator van zijn voorgestelde project, stelt als aankoopprijs de som van € 1.802.000,00 voor; 
 
 

Visum :  X  nee         0  ja  Visumnummer : / Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : MJP00131 ARK: 260007 Code beleidsveld: 0610 

Actie: AC000051 Bedrag : € 1.802.000,00 
 

Ook hier wenst Groen geen goedkeuring te geven, aangezien ook deze verkaveling 
opgebouwd is volgens de oude principes. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Marc De Laet, Griet Reyntiens, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

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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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 stemmen tegen: 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 raad besluit: 
 
Artikel 1 

goedkeuring te hechten aan de gunning en toewijzing van de “projectmatige verkoop binnengebied 
Mechelsesteenweg” - 4de afdeling sectie B nrs.218/E/3 deel, 283/D/2 deel en 278/G met een 
oppervlakte van 7.953 m² -  aan ANTWERP INVEST BV Paalstraat 70 2900 Schoten - dit tegen de 

betaling van de koopsom ten bedrage van € 1.802.000,00 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/2019/02; 

 
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 

 
 

Welzijn 

Cel tewerkstelling 

6. Partnerschapsovereenkomst VDAB - lokale besturen Klein Brabant Vaartland 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het OCMW en de gemeente van Willebroek waren sedert jaren vragende partij voor een verbeterde 
samenwerking met VDAB voor de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid, de begeleiding en 

warme doorverwijzing van mensen van Willebroek die erg ver staan van de arbeidsmarkt. Tot in 
2017 was deze samenwerking vrij beperkt. Afstemming tussen VDAB, OCMW, onderwijspartners of 
lokale economie was vrijwel onbestaande. VDAB en werkwinkel Willebroek hebben en hadden 

nauwelijks de tijd om in begeleiding te voorzien van cliënten die uitstroomden uit artikel 60 en 
werkoverleg vindt door personeelsgebrek in beide organisaties nauwelijks plaats.  
 
In 2015 werden opnieuw gesprekken aangevat met het oog op een nieuwe samenwerking en meer 
geïntegreerde aanpak om de werkzaamheid te verhogen met bijzondere aandacht voor mensen die 
het moeilijker hebben of meer kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Op 9 december 2016 werd het 
decreet TWE goedgekeurd. De nieuwe regelgeving m.b.t. activering en werkgelegenheid (decreet 

TWE) hield vele wijzigingen in voor de werking van het OCMW en er waren ook heel wat 
verschuivingen in taken van VDAB naar OCMW als het gaat om meer kwetsbare personen. 
 



15 

In 2017 werd na veel overleg gekozen voor een samenwerkingsovereenkomst met VDAB voor het 

werkingsgebied Klein Brabant-Vaertland en met de betrokken gemeenten en OCMW’s en dit voor 
de verdere legislatuur. 

 

Feiten en context 

Vanaf 2020 diende een nieuwe partnerschapsovereenkomst opgemaakt te worden. In 2019 werd 
de bestaande geëvalueerd en werd diverse malen overlegd over de inhoud van deze overeenkomst.  
Er wordt voorgesteld om de bestaande samenwerking met VDAB voor het werkingsgebied Klein 
Brabant-Vaertland en met de betrokken gemeenten en OCMW’s verder te zetten. 
 
Met het oog op een verbeterde samenwerking tussen de gemeenten, OCMW’s en VDAB in functie 
van het arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en welzijnsbeleid in de regio werd met de partners een 

voorstel van partnerschapsovereenkomst opgemaakt met krachtlijnen en engagementen die nog 
meer verfijnd zal moeten worden naar concretere acties in een actieplan dat over telkens 2 jaren 
zal lopen. 
 

VDAB is in zijn opdracht regisseur van het lokaal arbeidsmarktbeleid en de OCMW’s en gemeenten 
over het lokaal onderwijs, werkgelegenheids- en welzijnsbeleid. De samenwerking zal zich situeren 

op 5 actiedomeinen waarin de partners elk een eigen rol opnemen.  
 

1. Flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid 
2. Activeren en bemiddelen inwoners richting arbeidsmarkt  
3. Inclusieve economie  

a. Sociale economie 
b. Wijkwerken  

4. Jobobstakels 
5. Dienstverlening aan bedrijven 

 
In overleg met VDAB, lokale besturen en belangrijke partners in activering zal in het voorjaar een 
jaaractieplan opgemaakt worden dat nog ter goedkeuring zal voorgelegd worden.   
 

Juridische grond 

 Organieke wet betreffende de OCMW ’s van 8 juli 1976 
 Decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004 
 Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie van 26/5/2002 
 KB van 11/7/2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie. 
 Decreet van 9/12/2016 betreffende tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en 

diverse bepalingen in kader van de 6e staatshervorming.  
 Besluit van de Vlaamse regering van 23/12/2016 betreffende de tijdelijke werkervaring  

 

Adviezen - argumenten 

De partnerschapsovereenkomst heeft tot doel het lokaal activerings- en werkgelegenheidsbeleid te 
versterken. Er wordt vanuit de welzijnsdiensten positief advies gegeven ter ondertekening van de 
overeenkomst met VDAB, gemeente Willebroek en de diverse partners in de welzijnskoepel.  

 

Financiële gevolgen & communicatie  

Geen directe financiële gevolgen. Indien acties opgezet worden waar kosten aan verbonden zijn 
zullen deze opgenomen worden in budgetten en voorgelegd worden aan het bestuur. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Marc De Laet, Griet Reyntiens, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

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

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

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit :  
 
Artikel 1 : de nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen OCMW Willebroek, Gemeente Willebroek 
en de partners van de Welzijnskoepel enerzijds en VDAB anderzijds goed te keuren en dit zoals 
vastgelegd in bijlage bij dit besluit.  

 
Artikel 2 : namens het OCMW en de gemeente Willebroek de volgende personen af te vaardigen in 

het beleidsoverleg :  
 

 Schepen welzijn : Bavo Anciaux 

 Schepen lokale economie : Ilse Lenvain 

 Schepen onderwijs en kinderarmoedebestrijding : Murat Oner 

 Algemeen directeur (Dirk Blommaert) 

Artikel 3 : namens de gemeente / het OCMW de volgende personen af te vaardigen in de 
stuurgroep :  
 

 Algemeen directeur (Dirk Blommaert) 

 Afdelingshoofd Welzijn (Veerle Van den Bossche)  

Artikel 4 : namens het OCMW zullen de in dienst zijnde trajectbegeleiders van de dienst 
tewerkstelling afgevaardigd worden in het werkersoverleg met VDAB.  

 

Artikel 5 : namens het OCMW de volgende personen af te vaardigen als bruggenbouwer :  
 

 Afdelingshoofd welzijn : Veerle Van den Bossche 

Artikel 6 : namens de lokale besturen volgende persoon af te vaardigen als vertegenwoordiger in 
de provinciale werkgroep lokale besturen (PWLB) : Mieke Moerman – Bornem 
 

Artikel 7 : de afdeling welzijn de opdracht te geven tot opmaak van het actieplan 20-21. 
 
Artikel 8 : de dienst tewerkstelling de opdracht te geven om de toegankelijkheid van de 
dienstverlening van VDAB op te volgen en te evalueren en indien noodzakelijk een contactpunt van 
VDAB in de gemeente te onderhandelen.  

 
 

Integrale veiligheid 

7. Aanstelling van een bijkomend sanctionerend ambtenaar in het kader van 

de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties. 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

- 23 december 2008: De gemeenteraad wijst de heer Bart Passemiers aan als ambtenaar 
belast met het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes. 

- 23 december 2008: De gemeenteraad wijst mevrouw Veerle Moernaut aan als ambtenaar 
belast met het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes. 
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- 28 juni 2016: De gemeenteraad duidt mevrouw Elize Klinckaert en mevrouw Margot Leysen 

aan als ambtenaren belast met oplegging administratieve geldboetes in kader van de wet 
van 24 juni 2013 betreffende de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties. 

- Collegebesluit 24 januari 2020: Verwijzing naar de gemeenteraad. 
 

 
Feiten en context 
 
Mevrouw Sara Cornette is sedert 2019 vast in dienst bij de stad Mechelen om dossiers inzake GAS-
verkeer te behandelen voor de gemeenten van het arrondissement Mechelen waarmee 
overeenkomsten voor afhandeling GAS-verkeer zijn afgesloten. Aangezien Sara nog niet is 
aangeduid door de gemeenteraad kan zij wel beslissingen voorbereiden maar mag ze nog niet zelf 

ondertekenen. Deze bevoegdheid om beslissingen ook zelf te ondertekenen zal de poolwerking 
binnen de dienst GASAM (Gemeentelijke Administratieve Sancties Arrondissement Mechelen) in het 
algemeen ten goede komen. 
 
Mevrouw Sara Cornette voldoet aan de wettelijke voorwaarden om te kunnen worden aangeduid 

als sanctionerend ambtenaar: 

 
- Is houder van Masterdiploma in de rechten. 
- Heeft opleiding gevolgd en is geslaagd voor examen van een Bestuursschool voor volgende 

opleidingsonderdelen:  
Strafrecht  
Conflictbeheersing  
GAS-wet 

- De Procureur des Konings heeft een gunstig advies verleend voor haar aanduiding op 15- 
10-2019. 

 

Juridische grond 

- KB 21-12-2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van 
de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van 
de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 

(GAS). 
- Wet van 24-06-2013 betreffende de toepassing van de gemeentelijke administratieve 

sancties (GAS). 

Raadslid Serrien vraagt of hij cijfers zou kunnen ontvangen ivm GAS 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeenteraad duidt mevrouw Sara Cornette (°08-01-1992) aan als sanctionerend ambtenaar 
voor het opleggen van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).  
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Georges Meeus (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

8. Bijkomende punten 

 

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) 
 

Fietsstraten in Willebroek 
 

We merken naar aanleiding van het Meerjarenplan 2020-2025 op dat het gemeentebestuur bereid 
is stevig te investeren in fietsinfrastructuur. Eerder maakte de bevoegde schepen al gewag van het 
vernieuwen en opnieuw aanleggen van bestaande fietspaden, bijvoorbeeld in de Breendonkstraat 
en langs de Boomsesteenweg. We missen in het MJP echter de voor Groen evidente en resolute 
keuze voor fietsstraten, terwijl deze duidelijke keuze voor fietsers in tal van gemeenten en heel 
nadrukkelijk in het naburige Mechelen opgang maakt.  
 

We weten ondertussen allemaal dat een fietsstraat kan in een zone-30, waar de fietsers dan in 
beide richtingen voorrang krijgen op de automobilist. Markeringen op de weg en een aantal 
signalisatieborden volstaan om dit te realiseren. Daarom vermeldden we deze beleidskeuze bij 
mogelijke quick-wins in de fietsbijdrage die Groen Willebroek ook aan het college bezorgde. Deze 
kaart trekken past immers in een veilige en duurzame mobiliteit voor jong en oud.  
 
Hierbij maken we in navolging hiervan een eerste suggestie over van mogelijke fietsstraten in onze 

gemeente (en deze opsomming is zeker niet-limitatief, wel integendeel):  

- Willebroek: Overwinningsstraat, August Van Landeghemstraat, Dendermondsesteenweg- August 
Van Landeghemplein - Westdijk (Vredesbrug-Westzavelland), Groene Laan, Parklaan, Ploegstraat;  
- Blaasveld: Dorpsstraat, Hinxelaar, Bezelaersvelden;  
- Tisselt: Blaasveldstraat, Hoogstraat;  
- Heindonk: Edmond Verheydenstraat, Dorpsplein, Kleine Bergen;  

- Klein-Willebroek: Oostvaartdijk, Westvaardijk, Schoolstraat, Volksstraat.  
 
Onze vragen: 
1. Is het college van plan het concept fietsstraat in het fiets- en mobiliteitsbeleid van onze 
gemeente op te nemen?  
2. Ziet het college onze suggestie van mogelijke fietsstraten als een voorstel om nader te 
onderzoeken? Zo ja, welke straten komen zeker in aanmerking? Zo nee, waarom niet?  

 

Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 

1. De uitrol van fietsstraten in de gemeente is een prioriteit in het MJP (Mobiliteit). Het doel is 

een verbindend netwerk van straten te realiseren waar auto’s eerder te gast zijn en waar 
fietsers met voorrang gebruik kunnen maken van de rijweg of een deel ervan. Het 

selecteren ervan is afhankelijk van de inrichting van de rijweg (bv. breedte), intensiteiten 
van (fiets)verkeer (straten waar meer fietsen zijn dan auto’s), het al dan niet aanwezig zijn 
van bussen van De Lijn of zwaar verkeer, gelegen binnen zone 30 gebieden, enz. 

2. Onze dienst mobiliteit onderzoekt welke straten hiervoor in aanmerking kunnen komen. 
Elke bijkomende suggestie is welkom. De hier genoemde voorstellen zullen meegenomen 
worden en onderzocht worden door de Cel Verkeer waarbij er rekening gehouden wordt 

met de aanbevelingen die er zijn van het departement Mobiliteit, Fietsberaad en de 
Fietsersbond.  De fietsstraat dient een rol te spelen als sensibiliserend middel, het dient 
aan te tonen dat in deze straten het fietsen de voorkeur geniet. Wanneer men een straat 
met grote rijwegbreedte en weinig fietsverkeer gaat inrichten als fietsstraat, heeft dit vaak 
een omgekeerd effect. De verleiding van autobestuurders om fietsers toch in te halen in 
deze straten is zeer groot.   
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Hierdoor voelen fietsers zich onveilig en opgejaagd, en dat is nu net niet de bedoeling van 

een fietsstraat.  Een uitgewerkte selectie van de straten heeft als voorkeur dat deze deel 
uitmaken van een verbindend fietsnetwerk in de gemeente. 

Raadslid Serrien zegt akkoord te gaan met het verbindend netwerk maar wijst er op dat 
ook fietspaden en niet enkel fietsstraten voor de onderlinge verbinding kunnen zorgen. 
 
Schepen Spiessens gaat hiermee akkoord. 

 
Raadslid Meeus vraagt waarom men dit niet kon antwoorden toen hij in november 
dezelfde vraag gesteld heeft. 
 
Schepen Spiessens antwoordt dat op het moment van de vraag het meerjarenplan nog 
niet vastgesteld was en hij nog geen voorafnames wou doen. 
 

Raadslid Meeus vraagt om naast sensibilisering ook de nadruk op educatie te leggen. Hij 
geeft een voorbeeld van school die in de foute richting op een fietspad reed. 

 
Schepen Spiessens stelt dat reeds jaren in samenwerking met de scholen en de 
politiezone theoretische lessen gegeven worden aan schoolkinderen met een afsluitend 
fietsexamen. Als leerkrachten inderdaad het foute voorbeeld zouden geven, zal hij dat 
vermelden in een schrijven aan de directies. 

 
 
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) 
 

Huurprijzen sociale huisvesting – door de heer A. Vanoverschelde 
 
Er was aan het begin van dit nieuwe jaar heel wat te doen over de aanpassingen (veelal 
verhogingen) van de huurprijzen voor sociale huisvesting, die ook meteen ingingen. In 
verschillende gevallen treft dit late ongelukkige ‘nieuwjaarsgeschenk’ mensen die het al moeilijk 

hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.  
De bevoegde minister stelt dat de sociale huisvestingsmaatschappijen van in het voorjaar 2019 van 

de nieuwe regelgeving en dus de mogelijk vele verhogingen van de huurprijs op de hoogte waren. 
Ze zouden toen al geweten hebben dat een nieuwe inkomensberekening, een actualisering van de 
marktwaarde en een energieforfait er zaten aan te komen. Hoe komt het dan dat het voor de 
huurders blijkbaar  als een donderslag bij een dikwijls al niet te heldere hemel binnenkomt? 
 
Ons inziens is trouwens de berekening van de nieuwe marktwaarde en de bonus die moet worden 
betaald voor een woning die energiezuiniger is een kwestie van voor een deel  tweemaal langs 

dezelfde kassa gaan.  
 
Onze vraag: 

1. Welke informatie heeft de volkshuisvestingsmaatschappij verschaft aan de betrokkenen en 
op welk ogenblik werd die gegeven? 

2. Kan het college ingaan op de suggestie de bevoegde minister te vragen billijker te zijn in de 

berekening van de huurprijs en de elementen die de marktwaarde bepalen maar ook 
meespelen in de energiezuinigheid van een woning eruit te halen?  

 
Schepen Bavo Anciaux antwoordt: 
 

1. Zoals toegelicht op de raadscommissie is de wijziging van de wetgeving reeds maanden het 

onderwerp van discussie. De individuele impact van de wetswijziging en in bijzonder de 

aanpassing van de huurprijs is per post verstuurd op 2 januari 2020. De jaarlijkse 

herberekening gebeurde de voorbije jaren steeds op 6 december. Dit laatste was nu niet 

mogelijk omdat de finale versie van het softwareprogramma (Sociopack), waarmee de 

huurprijzen worden berekend, pas klaar was op 27.11.2019. 

 

Dus pas vanaf 27/11/2019 konden de nodige gegevens in het programma ingelezen 

worden en simulaties en controles gemaakt worden. Pas vanaf 19 december zijn de eerste 

‘nieuwe’ berekeningsnota’s klaar voor de verzendingsprocedure.  
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De uiteindelijke verzending gebeurde op 2 januari 2020. Hiermee kon de stroom aan 

telefoontjes, bezoeken aan de Huisvesting en alle berichten opgevangen worden met het 

hele team en doelgericht en klantvriendelijk georganiseerd worden om huurders met 

vragen en verzuchtingen te woord te staan en een afspraak te geven zodat kon uitgelegd 

welke factoren in hun geval de wijziging van de huurprijs heeft veroorzaakt. De eerste twee 

werkweken waren inderdaad heel druk, maar iedereen kon onmiddellijk telefonisch 

geholpen worden en waar nodig onmiddellijk een persoonlijke afspraak krijgen met een 

gespecialiseerd medewerker. 

 

Het klopt dat al maanden voordien gekend was welke soort wetswijzigingen er zouden 

worden doorgevoerd, echter zonder de globale impact van de verschillende maatregelen te 

kunnen inschatten, noch individuele simulaties te kunnen maken omdat de concrete reële 

huurprijs berekend wordt aan de hand van verschillende factoren die uitgebreid uiteengezet 

werden tijdens de presentatie voor de gemeenteraadscommissie op 22.01.2020.  

 

Alvorens concrete simulaties te kunnen maken op individuele basis diende de software te 

worden aangepast zodat de basisgegevens van de verschillende wetswijzigingen 

(inkomens, marktwaarde, energiecorrectie, toeslag zonnepanelen, enz.) konden worden 

ingevoerd en pas duidelijk kon worden wat de uiteindelijke huurprijs zou zijn in vergelijking 

met 2019. Zoals hierboven gesteld kon dat pas in de eerste helft van december.  

 

2. Het college zal ingaan op de suggestie om de bevoegde minister te vragen om voor 

bepaalde gevallen billijker te zijn en een voorstel van motie zal verder in deze raad 

besproken worden.  

 

Ter verduidelijking inzake de energiezuinigheidsfactoren werd tijdens de 

gemeenteraadscommissie uiteengezet dat in de sociale huurschatter de hoogst mogelijke 

score voor dakisolatie, beglazing en verwarming gelijk is gesteld met de geldende 

wettelijke norm. De energiecorrectie en de toeslag voor zonnepanelen hebben betrekking 

op woningen die beter scoren dan de wettelijke norm. De marktwaarde wijzigt niet als er al 

dan niet zonnepanelen zijn. Zonnepanelen zijn geen kenmerk in de sociale huurschatter 

waarop gescoord moest worden. Het is dus niet zo dat bepaalde energiezuinigheidsfactoren 

dubbel aangerekend worden. 

 

Schepen Anciaux antwoordt op vraag van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk raadslid 

en mevrouw Véronique De Wever, onafhankelijk raadslid 

 

Op de vraag welk stappenplan het bestuur reeds heeft ontwikkeld, kan vanuit de invalshoek van 

Volkshuisvesting alleen medegedeeld worden dat de evaluatie van de regelgeving zal gebeuren 
vanaf februari (alle sociale huisvestingsmaatschappijen moeten alle gegevens overmaken tegen 
31.01), door de Vlaams minister van Wonen, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.  
 
Volkshuisvesting kan op geen enkele manier de huur verlagen. Tenzij men wil verhuizen naar een 
woning met een lagere marktwaarde, maar daarvoor moet men zich inschrijven als kandidaat-
huurder en we weten allemaal hoe lang de wachttijden zijn voor een interne mutatie. 

 
Vanuit het OCMW zullen we uiteraard wel signalen van huurachterstand zoals steeds ter harte 

nemen – en ook signalen van partnerorganisaties zoals CAW – en bekijken of deze het gevolg zijn 
van de nieuwe regelgeving en desgevallend dit verder escaleren naar de Vlaamse Overheid. 
 

Schepen Bavo Anciaux antwoordt op vraag van de heer Marc De Laet, sp.a fractie: 
 
Momenteel meldden slechts een zeer beperkt aantal cliënten zich aan bij de sociale dienst. De 
impact van deze maatregel zal pas de komende maanden zichtbaar worden. Met de opbouw van 
een huurachterstal of andere rekeningen die onbetaald blijven, verwachten wij op termijn meer 
aanmeldingen. Momenteel kan nog niet ingeschat worden welke gevolgen de aanpassingen 
hebben. Dit zal op termijn zichtbaar worden en het bestuur zal op dat moment kunnen oordelen of 

en welke maatregelen noodzakelijk zijn.  
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Het is echter nu al duidelijk dat bepaalde groepen, waaronder personen met een beperking, 

geraakt worden door deze maatregel en nog meer naar of in armoede geduwd worden. Er wordt 
vanuit de sociale dienst dan ook geadviseerd om naar de minister het signaal te geven dat de 
maatregelen, genomen ter objectivering, verkeerde gevolgen hebben en dat een dringende 
evaluatie en bijsturing noodzakelijk is.  

 
Raadslid Van Santvoort vraagt of de woningen die in 2014 verkocht werden aan 
volkshuisvesting met de belofte aan de huurders dat de huurprijs niet zou stijgen, ook 
getroffen werden door deze prijsverhoging. 
 
Raadslid Eeraerts zegt dat mensen met een karig inkomen ondertussen blijkbaar 
normaal bevonden wordt. Hij zegt bang te zijn dat de wijzigingen niet verregaand 

genoeg zijn en bang dat mensen die nu denken naar de voedselbank te moeten gaan, 
daar werkelijk ook zullen eindigen. 
 
De burgemeester vraagt aan de fracties Groen en sp.a of ze bereid zijn te gemeenteraad 
te schorsen om samen de motie te bekijken. 

 

Raadslid Eeraerts ziet niet in waarom de raad zou geschorst moeten worden. 
 
Raadslid De Laet vraagt zich ook af waarom dit niet in plenaire zitting kan besproken 
worden.  
 
De burgemeester geeft aan dat hij in de bespreking iets wil te berde brengen dat 
privacygevoelig is en geeft aan dat dit ook gewoon makkelijker praat. 

 
Raadslid Eeraerts zegt te blijven zitten. De motie is volgens hem een stap in de goede 
richting en hij zal deze dan ook steunen. Er gaat volgens het raadslid geen letter uit. Hij 
begrijpt dat de meerderheid gebonden is aan haar bazen en zegt dat hijzelf zijn hart en 
gevoel volgt. 
 
De voorzitter schorst de raad. 

 

De voorzitter opent de raad. 
 
Raadslid De Jonghe leest eerst een inleidende tekst voor in naam van de N-VA-fractie:  
 
“Nieuw Vlaams Decreet Sociale Huur 

De nieuwe berekening van de sociale huurprijs zorgt voor een objectievere en eerlijkere 
benadering. Voortaan wordt er rekening gehouden met de inkomsten van alle 
gezinsleden, met uitzondering van de kinderbijslaggerechtigde kinderen. Het inkomen 
van iedereen die in de woning woont, wordt meegeteld voor de berekening van de 
sociale huurprijs. Zowel het inkomen van de inwonende personen en kinderen waarvoor 
men geen kinderbijslag meer ontvangt, worden meegeteld. Samen met de 
energiezuinigheid en de reële marktwaarde van de woning wordt zo een 

eerlijker, correcter en objectiever totaalbeeld gecreëerd dat beter strookt met de 
realiteit. 
 
We scharen ons achter het gevoerde beleid van de Vlaamse Regering. Ook achter het feit 
dat Minister Diependaele op korte termijn een evaluatie van het nieuwe systeem 

voorziet. Dit staat reeds gepland en is bedoeld om eventuele buitensporigheden aan te 
pakken en het systeem nog verder op punt te zetten. 

Deze evaluatie zal gebeuren door het Agentschap Wonen-Vlaanderen in samenwerking 
met de VMSW. Alle sociale huisvestingsmaatschappijen moeten hiervoor de 
huurdersgegevens doorsturen naar de VMSW vóór 31 januari 2020. 
Enkele lokale bezorgdheden zullen we mee onder de aandacht brengen bij de 
Willebroekse SHM. Het kabinet laat weten dat ze alle gegevens opvragen om zo een reëel 
en globaal beeld te krijgen van alle cijfers. Nadat het kabinet al deze nieuwe sociale 

huurprijzen heeft verzameld, zullen zij een globale analyse maken en kijken waar de 
nieuwe regelgeving dient bijgestuurd te worden.  
Het kabinet is zich bewust van de gevoeligheid die leeft met betrekking tot het in 
rekening nemen van de inkomensvervangende tegemoetkomingen die personen met een 
beperking ontvangen. Het kabinet Diependaele heeft het voornemen om ook dit te 
bekijken tijdens de globale evaluatie.” 
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De burgemeester leest de motie voor: 

 
Motie met betrekking tot de zware gevolgen van het nieuwe Decreet sociale huur 
 
De gemeenteraad van Willebroek wenst haar bezorgdheden te uiten ten aanzien van de 

Vlaamse regering over de hervorming van de sociale huurprijzen in het nieuw decreet 
sociale huur, waarbij de marktwaarde, de inkomsten van alle gezinsleden en een 
energiecorrectie meetellen in de berekening van de huurprijs.  
De sociale huisvestingmaatschappijen zelf waren al langer vragende partij voor 
duidelijkere, meer billijke en objectievere criteria om tot een goede sociale huurprijs te 
komen, maar niet met deze soms zware sociale gevolgen. 
 

Daarom vraagt de Willebroekse gemeenteraad om volgende punten, in het belang van de 
sociale huurders, over te maken aan de VHV om dit mee te nemen naar de VMSW :  
 

1. Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale huurders zelf kregen bijzonder 
weinig tijd om zich aan te passen aan en voor te bereiden op de nieuwe huurprijs 

die vanaf januari is ingegaan. We betreuren dat de Vlaamse Regering geen 

overgangsmaatregelen heeft voorzien. Dit had deze groep mensen met een 
beperking en voor lage inkomens, meer tijd gegeven om zich voor te bereiden op 
de nieuwe situatie. 

 
2. De impact van de verhoogde huurprijs zal mogelijks pas de komende maanden 

voelbaar zijn voor de sociale huurders, bij de sociale huisvestingsmaatschappijen 
door mogelijke huurachterstallen en bij welzijnsorganisaties door hulpvragen aan 

het OCMW of CAW.  
Wij gaan ervan uit dat dit grondig gebeurt en hebben het vertrouwen dat de juiste 
conclusies worden getrokken, in het belang van onze meest kwetsbare huurders.  

 
3. De parameter ‘inkomsten van alle gezinsleden’ houdt ook rekening met de 

InkomensVervangende Tegemoetkomingen (IVT) van inwonende huurders met 
een beperking. Een hogere huurkost zal het nog moeilijker maken voor deze 

bijzonder kwetsbare doelgroep. We vragen dat de Vlaamse regering hierop 

terugkomt en de IVT niet langer laat doorwegen in de berekening van de 
huurprijs.  

 
4. De sociale huisvestingsmaatschappijen nemen een belangrijke taak inzake 

armoedebestrijding op door woningen aan een lage huurprijs ter beschikking te 

stellen. We dringen er op aan dat ook de Federale en Vlaamse Overheid 
inspanningen leveren inzake armoedebestrijding en daar waar nodig de lokale 
besturen meer middelen en slagkracht te geven in de strijd tegen armoede. 
 

Raadslid K. Eeraerts vraagt zich waarom dit nu niet ter zitting kon en zegt dat de 
burgemeester het democratisch gehalte van alle raadsleden in twijfel trekt. Hij geeft aan 
dat hij en raadslid De Wever hopen dat het niet bij woorden blijft, maar dat het ook in 

daden omgezet wordt. Er zijn mogelijkheden om dit ook lokaal aan te pakken door 
bijvoorbeeld zelf langs te gaan bij mensen met een foute berekening. 
 
 
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) 

 
Europaplein 
 
Uit de MJP bleek dat het college zinnens is een deel van het Europaplein te gelde te maken en dus 
te laten bebouwen. Uit het verslag van de gemeenteraad van december 2019 valt op te maken dat 
er mogelijk een schoolproject zal worden gerealiseerd.  

 
De bewoners van de Nachtegaalstraat, de Vinkstraat en Talmar geven in een duidelijk zichtbare 
actie aan voor het totale behoud van het Europaplein te zijn. Zulks werd ook min of meer beloofd 
toen in 2005 al werd geprotesteerd tegen het BPA Dendermondsesteenweg-Zuid. Onze fractie heeft 
de indruk dat het college nu toch lonkt naar bebouwing ervan.  
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Nochtans zijn wij er net als de omwonenden en andere mensen uit onze gemeente van overtuigd 

dat het Europaplein een unieke groene oase is die in haar geheel dient te worden behouden. Net 
het plein tegenover Talmar zorgt ervoor dat er een buffer is voor de prachtige fauna en flora van 
het bosgedeelte. Daarnaast wordt het trapveldje gebruikt door kinderen, jongeren en 
verenigingen; toegegeven, de ene periode al intenser dan de andere, maar de beschikbaarheid 

ervan is belangrijk in een gemeente waar je steeds dichter op elkaar komt te leven.  
 
Onze vragen: 
1. Is het college bereid in te gaan op de wens van de wijkbewoners en het Europaplein in zijn 
totaliteit als groene oase in onze gemeente te behouden?  
2. Is het college bereid het BPA te wijzigen en het Europaplein voorgoed te vrijwaren door het 
volledig om te zetten tot groengebied?  

 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
Ter verduidelijking conform de huidige BPA: Het Europaplein bevindt zich binnen het BPA 9/4 – 
Dendermondsesteenweg-zuid destijds definitief goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 

09/03/2005. De voorschriften die van toepassing zijn op deze locatie zijn artikel 6: totaal project 

met groen karakter (circa 1/3 van de bestemmingsoppervlakte) én artikel 12: groenzone (circa 2/3 
van de bestemmingsoppervlakte). Meer dan 2/3 van de oppervlakte van het Europaplein heeft een 
groene bestemming.  
 
De groenzone (artikel 12) laat volgende bestemmingen/inrichting toe: Zone bestemd voor groen 
en beplanting. Groenaanleg onder de vorm van graspartijen, laag- en hoogstammige beplanting en 
kleinschalige verhardingen en alle andere werken die de wijkrecreatie en het voetgangers- en 

fietsverkeer bevorderen. Mogelijkheid tot aanleg van buurtpleintjes, bomen en poeltjes.  
Voor wandel- en fietspaden zijn verhardingen (incl. halfverhardingen zoals dolomiet, 
betongrasdallen, kasseien,…) toegelaten.  
 
De zone voor een totaalproject met groen karakter (artikel 12) laat momenteel volgende 
bestemmingen/inrichting toe: wonen en diensten, in de vorm van gegroepeerde bebouwing. 
Verhardingen, openbaar groen, tuinen. 

 

1. De huidige bestemming volgens het BPA is steeds als reserve gehanteerd i.k.v. de groei 

en woonnood in de gemeente. Aangezien in de huidige woonontwikkelingen een 

voldoende groei kan opgevangen worden, zijn er tot op heden geen concrete plannen 

voor het Europaplein.  

2. Momenteel zijn via een Europese projectsubsidie het project ‘Kansenkavels en 

Kansenroutes’ gestart. Het project stelt een integrale aanpak voor met concrete 

maatregelen, op korte en lange termijn rond het vrijwaren én invullen van open ruimte 

ter bevordering van de leefbaarheid, streekidentiteit, klimaatadaptatie, trage 

weggebruikers … Dit project kadert binnen de gemeentelijke doelstelling om meer in te 

zetten op het groen en blauw netwerk binnen onze gemeente en dit te versterken. Het 

Europaplein kan binnen dit onderzoeksproject ingezet worden om de aanpak rond open 

ruimte, door een integrale oefening, mee vorm te geven. Los van de mogelijke 

bestemmingen en inrichtingen volgens het geldende BPA is het bestuur van mening dat 

er altijd naar een zo duurzaam mogelijke ontwikkeling en invulling moet gezocht 

worden. We focussen ons dus niet op mogelijke ontwikkeling maar maken een integrale 

studie van het volledige groen-blauwe netwerken om deze verder te kunnen verbinden 

en versterken. 

 
Raadslid K. Eeraerts vermeldt dat de schepen geen standpunt inneemt, maar enkel een 
tekst voorleest die haar voorgeschoteld werd. Hij vraagt zeer duidelijk standpunt in te 
nemen: zijn er nu plannen? Welke scholengroep? Hij meent dat de schepen iets in het 

meerjarenplan inschrijft en dan van krommenaas gebaart. 
 
Raadslid Serrien apprecieert het dat het CBS een bocht genomen heeft. In het 
meerjarenplan las hij dat er een groennorm ingesteld ging worden, maar het Europaplein 
ging daar tegen in. Nu hoort het raadslid dat er een mogelijkheid is dat het Europaplein 
behouden blijft via kansenkavels en kansenroutes. Het raadslid geeft de suggestie om 

als het BPA 15 jaar oud is het Europaplein om te vormen tot groene zone. 
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Schepen Bradt zegt nogmaals dat er geen concrete plannen zijn, maar dat er gekozen zal 

worden voor een integrale aanpak. Men zal werken met een lange termijn visie met 
groen-blauwe netwerken en niet perceel per perceel. De visie zal vastgelegd worden in 
een beleidsplan ruimte. En er zal ook geen school komen. 
 

Raadslid K. Eeraerts vraagt waarom de schepen zich dan niet gewoon kan verbinden aan 
punt 4 en 5 in zijn vraag. Enkel zo heeft men duidelijkheid en standvastigheid. 
 
Schepen Bradt zegt zich te scharen achter de integrale aanpak en zal dat doen op 
verschillende plaatsen in de gemeente en samen met de burgers. 
 
 

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) 
 
Aankondigingen openbare onderzoeken 

 

Inwoners van onze gemeente moeten vaak bijzonder opmerkzaam zijn om te achterhalen dat er in 
hun buurt een openbaar onderzoek loopt dat impact heeft op hun omgeving.  
Vaak staan die aankondigingen op nogal bedenkelijke en soms zelfs onbereikbare plaatsen. Laatst 
was er het openbaar onderzoek aan de Westdijk en zag je de gele affiche aan de overkant van het 
fietspad staan, onbereikbaar omdat je de gracht over moest.  
 
Ook wie via de website op zoek gaat naar een openbaar onderzoek dient zijn weg goed te kennen. 

Er is geen vermelding van de onderzoeken in de nieuwsflashes en er is al zeker geen snelknop.  
Met het oog op het informeren van en de participatie door inwoners zou dit beter kunnen.  
 
Onze vragen:  
1. Kan er alvast ook een snelknop op de website komen? 
2. Kunnen de affiches met betrekking tot openbare onderzoeken duidelijk zichtbaar en op publiek 
toegankelijke plaatsen hangen?  

 

Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 

1. Een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en beslissingen met betrekking tot 

een omgevingsvergunning is wél te vinden op de website via een snellink op de homepage 

(rechtse kolom). Die knop staat er sinds de invoering van het omgevingsloket. Ook via de 

navigatiestructuur kan men de pagina bereiken (omgeving – omgevingsvergunning – 

openbare onderzoeken en beslissingen). Daarnaast kunnen de lopende openbare 

onderzoeken geraadpleegd worden op het publiek omgevingsloket Vlaanderen 

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.  

 
2. De affiche wordt aangeplakt door de aanvrager volgens de wettelijke procedure van artikel 

20 §2 van het omgevingsvergunningsbesluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Bijgevolg is de aanvrager 

verantwoordelijk voor de correcte aanplakking.  De gemeenschapswachten voeren 

wekelijks hieromtrent controles uit. 

 

Ter info: 
Artikel 20: 
“§ 2. De affiche wordt aangeplakt uiterlijk op de dag voor de begindatum van het openbaar 
onderzoek en tot en met de laatste dag daarvan. Op de startdatum [...] van de 

aanplakking brengt de vergunningsaanvrager de gemeente op de hoogte van die datum en 
verklaart hierbij dat de affiche conform artikel 20 van het Omgevingsvergunningenbesluit 
werd aangeplakt en aangeplakt zal blijven tot de laatste dag van het openbaar onderzoek. 
Die datum wordt in het omgevingsloket ingevoerd. 
 De affiche wordt aangeplakt op een plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag 
paalt aan een openbare weg, of als het aan verschillende openbare wegen paalt, aan elk 
van die openbare wegen. Als het voorwerp van de vergunningsaanvraag niet paalt aan een 

openbare weg, wordt de affiche aangeplakt op een plaats aan de dichtstbijzijnde openbare 
weg.  

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
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Als de vergunningsaanvraag betrekking heeft op het openbaar domein, wordt de affiche 

aangeplakt aan elke zijde waar men van op de openbare weg de grens van het voorwerp 
van de vergunningsaanvraag bereikt. 
De vergunningsaanvrager plakt de affiche op een schutting, op een muur of op een bord 
dat aan een paal bevestigd is, op de grens tussen het terrein of de toegang tot het terrein 

en de openbare weg en evenwijdig met de openbare weg, met de tekst gericht naar de 
openbare weg en op een maximumhoogte van twee meter.” 

 
 
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) 

 
Asbest in onze gemeente – gebracht door de heer A. Vanoverschelde 
 
Het voorval van de oude spoorweg in Tisselt illustreert: bij graaf- of afbraakwerken zal men in onze 
gemeente een niet geringe kans hebben op asbest te stoten. Tegen 2040 wil Vlaanderen asbestvrij 

zijn. In de meerjarenplanning die het college vorige maand liet goedkeuren, vinden we niets rond 

deze problematiek. Of zagen we iets over het hoofd? Er staat in de toelichting alvast niets 
specifieks, maar wel dat we in Willebroek het Vlaamse kader betreffende milieuregels in het 
algemeen zullen respecteren.  
Daarnaast vinden we met Groen Willebroek dat wat betreft deze vervuiling het voorzorgsprincipe 
maximaal dient te worden toegepast. De aanwezigheid van asbest in vaste vorm, zogezegd 
onschadelijk, kan door verkeerde manipulatie of blootstelling aan erosie een losse vorm aannemen.  
 

Indien burgers bezorgd zijn omwille van afbraakwerken en zich bijvoorbeeld zorgen maken over 
hun spelende kinderen in de buurt, dan dient er in de communicatie en het handelen van onze 
gemeente ook maximaal die voorzorgskaart te worden getrokken.  
 
Onze vragen: 
1. Welke middelen voorziet het college in de meerjarenbegroting voor de bestrijding van asbest in 
onze gemeente? Is bijvoorbeeld een premie beschikbaar stellen voor grote saneringswerken geen 

optie?  

2. Is het college ertoe bereid om in handelen en communicatie ten aanzien van onze inwoners met 
betrekking tot de asbestproblematiek maximaal het voorzorgsprincipe toe te passen? 
  
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 

1. In het meerjarenplan zit een actie vervat in functie van het versnellen van asbestafbouw. 

Hiervoor neemt de gemeente in samenspraak met de Intercommunale IVAREM deel aan 

projecten voor goedkope ophaling van asbestcementen afval.   

Dit is ook opgenomen in het Ondernemingsplan (2019-2024) dat we eind vorig jaar hebben 

goedgekeurd.(actie 13: Inzamelen op afroep van asbestcementafval) 

Vrijdag 24/1 hebben we het bestek goedgekeurd op de raad van bestuur van Ivarem voor 

de inzameling van asbestcement onder de vorm van zakken die kunnen worden opgehaald 

op afroep. Dit bestek zal nu naar OVAM gaan ter goedkeuring.  

 

2. De communicatie over de werkzaamheden m.b.t de sanering van de oude spoorweg in 

Tisselt is gebeurd op de gemeenteraadscommissie van 20 november 2019. De werken 

gebeuren onder toezicht van een bodemsaneringsdeskundige waarbij het voorzorgsprincipe 

wordt toegepast. 

 
 

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) 
 
Retributies ongeadresseerde huis-aan-huisbladen 
 
Tijdens de gemeenteraad van december 2019 werden er door het college heel wat retributies op de 

agenda geplaatst die in januari meteen zouden ingaan.  
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Onze fractie stemde alvast tegen de retributie voor ongeadresseerde huis-aan-huisbladen omdat 

de verantwoording ons nogal mager leek en we geen nadere informatie vonden over de beoogde 
effecten.  
 
Het was ook niet moeilijk te achterhalen dat het enige huis-aan-huisblad dat nieuws over onze 

gemeente combineert met reclame voor bedrijven uit de streek, met name ‘Publi-Nieuws’, voor 
deze retributie in aanmerking komt. Het betreft blijkbaar een retributie van 600 euro per 
publicatie, wat ongeveer neerkomt op 30.000 euro per jaar. Het lijkt wel of iemand full-time bezig 
is met het ophalen en verwerken van de publicatie van Publi-Nieuws. 
 
Als zulks in december wordt beslist en in januari daarop meteen ingaat, hoeft het niet te verbazen 
dat deze tijding bij ‘Publi-Nieuws’ insloeg als een bom. We vragen ons dan ook af deze retributie de 

billijke vergelijking met die voor een groot bedrijf kan doorstaan? Vanzelfsprekend zijn we als 
groenen voor een beperking van het papierafval, maar moeten we ons ook niet bewust zijn van het 
maatschappelijke nut van een publicatie die reportages maakt over het verenigingsleven in onze 
gemeente?  
 

Onze vragen:  

1. Was er een vraag van IVAREM om de papierophaling en -verwerking door te rekenen? 
2. Is het college zich ervan bewust dat ‘Publi-Nieuws’ een medium is dat een sociaal-
maatschappelijke rol speelt, onder meer voor ons verenigingsleven maar ook voor lokale 
handelaars? Welke visie heeft het college hierop?  
3. Is het college zich ervan bewust dat voor elke ondernemer een plotse rekening van 30.000 euro 
een fikse meerkost is als die van de ene dag op de andere wordt aangerekend terwijl de 
onderneming engagementen en contracten voor het nieuwe jaar aanging? Zo ja, kan er dan geen 

billijke regeling worden getroffen?  
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Om u een volledig beeld te schetsen over de voorgeschiedenis van deze belasting moet ik even 
teruggaan in de tijd. 
In 2013 hebben wij het nodige gedaan om de financiële situatie van onze gemeente op orde te 

plaatsen. 

Wij hebben in eerste instantie onze uitgaven onder de loep genomen, welke uitgaven waren 
overbodig, exuberant of konden verminderd worden. 
Daarna zijn wij gaan kijken welke inkomsten we konden aanpassen, rekening houdend met het feit 
dat wij beloofd hadden om de gemeentebelasting te laten zakken, een belofte die we ook zijn 
nagekomen. 

Wij zijn dus gaan bekijken welke belastingen niet meer van deze tijd waren of niet degelijk konden 
gecontroleerd worden (afschaffing van de drijfkracht belasting) en welke we moesten aanpassen 
om wettelijk in orde te zijn (ABO) en daarnaast ook welke we konden vereenvoudigen om 
duidelijker te zijn voor onze bewoners of ondernemers. 
We moeten niet flauw doen, we zijn natuurlijk ook gaan kijken welke belastingen er in Vlaanderen 
bestonden bij andere gemeenten om na te gaan of we hier onze inkomsten konden mee verhogen, 
rekening houdend dat deze niet ten laste van onze burgers kwamen, en zo is ons oog gevallen op 

de belasting op het “Ongeadresseerd drukwerk”. 
Deze belasting wordt geheven op het ongeadresseerd drukwerk dat bij u elke week in de bus valt 
en waar u niet expliciet om gevraagd hebt. Dat is iets anders dan uw krant waarop u geabonneerd 
bent en waarvoor u betaalt om deze dagelijks te ontvangen, hier gaat het om drukwerk waar u niet 
om gevraagd hebt en dat in uw bus beland. 

Veel van dat ongeadresseerd drukwerk verdwijnt bij veel mensen rechtstreeks vanuit de 
brievenbus in de doos van het oud papier zonder dat dit gelezen wordt en dat u als burger dan om 

de paar weken buiten op de stoep zet zodat het door Ivarem kan opgehaald worden of dat u zelf 
naar het containerpark brengt.  
Het bewijs dat veel van dit ongeadresseerd drukwerk ongelezen wordt weggegooid, is het feit dat 
een deel van de reclameblaadjes die u krijgt, de laatste jaren in een plastieken zakje zitten. Men 
doet dit namelijk niet om de reclameblaadjes droog te houden bij nat weer of om milieutechnische 
redenen, met doet dit enkel omdat is bewezen dat de kans groter is dat deze folders meer gelezen 

worden als ze zulk plastieken omhulsel hebben. Want als u de bundel folders uit de bus haalt, dan 
kan u de folders in het plastieken omhulsel niet zomaar onachtzaam ineens in de papiermand 
gooien, aangezien u verplicht bent om het plastieken omhulsel eerst te verwijderen. Er is 
statistisch bewezen dat in dat geval de kans groter wordt dat u deze folders even op de 
keukentafel of het aanrecht laat liggen en dat u nadien het omhulsel verwijderd en dan toch meer 
de tijd neemt om de folders even te doorbladeren. 
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Het feit dat men deze tactieken toepast, bewijst dat veel van deze reclamefolders intussen 

nauwelijks gelezen worden, maar door het feit dat u ze ongevraagd in uw bus gedeponeerd krijgt, 
dient u ze op geregelde tijdstippen aan te bieden bij het oud papier en dient u hier ook voor te 
betalen. 
Want we moeten niet flauw doen, alles kost geld, dus ook de ophaling door Ivarem van het oud 

papier en wie denkt u dat dit uiteindelijk betaalt, de burger natuurlijk. Want ondanks dat u hier als 
burger geen aparte, individuele rekening voor krijgt aangeboden, wordt dit door de gemeente 
betaald als een algemene kost die gefinancierd wordt door belastingen waar u allen rechtstreeks of 
onrechtstreeks aan meebetaalt. 
Dus iemand steekt ongevraagd iets in uw brievenbus, wat u in veel gevallen niet leest en om dit 
uiteindelijk terug kwijt te geraken uit uw woning, dient u hiervoor te betalen. 
Als men daar even dieper over nadenkt, is dit niet normaal te noemen. 

En voor de slimmeriken die nu denken, ja maar, ik heb een sticker op mijn brievenbus hangen dat 
ik geen ongeadresseerd drukwerk wens te ontvangen, dus ik betaal hier niet aan mee, die zijn 
twee keer gezien want ze krijgen geen folders maar ze betalen onrechtstreeks ook mee aan de 
ophaalkost van het oud papier want er wordt geen onderscheid gemaakt in de doorrekening van de 
algemene kosten tussen iemand die wel of niet ongeadresseerd drukwerk ontvangt. Er wordt geen 

verschil gemaakt of u bij de ophaling van het oud papier nu 1 dan wel 4 dozen oud papier buiten 

zet. 
U begrijpt intussen dat wij in 2013, deze voorgaande redenering in gedachten, van mening zijn 
geweest dat de belasting op het ongeadresseerd drukwerk zeker mocht ingevoerd worden om het 
principe “de vervuiler betaalt” te hanteren. Het betreft hier dus een taxshift waarbij de kost verlegd 
wordt van de burger naar de vervuiler. 
Bij nazicht bleek ook dat het grootste deel van deze kost ging betaald worden door de grote 
winkelketens en dat dit dus geen kost was die ten laste kwam van onze burgers of bedrijven. 

 
Daarnaast was er nog een andere reden waarvoor wij deze belasting hebben ingevoerd en dat was 
er een vanuit ecologische hoek. En het is daarom des te meer vreemd te noemen dat de partij 
Groen hier nu met deze vraag komt aandraven en dat zij op de vorige gemeenteraad tegen deze 
milieubelasting hebben gestemd, maar soit, iemand anders zijn rekening mag je nooit maken, dus 
ik doe dit hier ook niet. 
Vanuit milieuoogpunt is het bedelen van ongeadresseerd drukwerk namelijk ook een enorm 

milieubelastende activiteit. Er wordt heel veel papier en inkt aan verspild, vermits het percentage 

dat gelezen wordt heel klein is, en het moet ook nog allemaal rond gebracht worden om tot in uw 
brievenbus geraken. 
En ik heb hier dan ook even een berekening gemaakt hoeveel papier er gebruikt wordt om het 
krantje waarover de vraag hier gaat in Willebroek te bedelen. 
De krant van 22/01/2020 bestaat uit 20 A3 pagina’s (A3 is het dubbele van A4). Vermits we ons 

beter iets kunnen voorstellen als we over A4 formaat papier spreken, want dat is het standaard 
papierformaat dat we dagelijks gebruiken, deel ik dit door 2 en dan bestaat het krantje dus uit 40 
pagina’s A4. Voor de gemakkelijkheid tel ik dat er 10.000 brievenbussen zijn in WB, wat wekelijks 
400.000 pagina’s A4 formaat betekent. Als we dan stellen dat dit krantje 48 weken/jaar bedeeld 
wordt, dan kom ik op een totaal van 19.200.000 pagina’s A4 papier. 
We kennen allemaal de bundels van 500 pagina’s die per 5 bundels in een doos verpakt zitten, wat 
wil zeggen dat om dit krantje te drukken en bedelen in WB er jaarlijks 7.680 dozen A4 papier door 

onze brievenbussen vallen, wat neerkomt op 120 m³ aan A4 papier  
Als we dit bekijken in het aantal bomen die hiervoor moeten sneuvelen dan komt dat neer op +/- 
650 bomen van 10m hoog. Groen zou oprecht dankbaar moeten zijn en hopen dat andere 
gemeenten ons voorbeeld volgen. 
 

Want qua belasting op het milieu kan dit wel tellen, denk ik. 

 
Dus ook om deze reden, aangezien het milieu inzicht steeds sterker toeneemt, is deze belasting 
zeker gerechtvaardigd om er zo voor proberen te zorgen dat men minder ongeadresseerd 
drukwerk gaat bezorgen.  
Hoewel er vandaag voldoende kanalen zijn om elektronisch reclame aan de bewoners aan te bieden, 
zijn er firma’s die nog steeds halsstarrig reclame in de brievenbussen van de bewoners blijven 

droppen wat natuurlijk niet te verantwoorden is in het kader van het milieu. Trouwens we volgen 
hierin gewoon de beweging die ook aan de auto-industrie wordt opgelegd, met name via belastingen 
een ander gedrag, lees milieubewust gedrag, bekomen. De bewoners zullen door de hogere 
belastingen in de auto-industrie meer de fiets nemen, terwijl wij via deze belasting het gebruik van 
het elektronisch platform promoten. Ook de burger zal zich hierin heroriënteren. 
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Eigenlijk is dit een belasting waarvan men in een ideale wereld van moet uitgaan dat deze op 

termijn terugvalt op 0 euro. Dat er dus met andere woorden geen ongeadresseerd drukwerk meer 
bedeeld zal worden. We hebben zo nog belastingen die bestaan en waar we de bedragen van 
verhoogd hebben met als uiteindelijk doel dat deze zou opdrogen (sluikstort, leegstaande en 
verkrotte gebouwen) en waarvan we intussen zien dat deze resultaat boeken. 

 
Bij de start van de vorige legislatuur werd deze belasting dus ingevoerd en er werden ook een 
aantal uitzonderingen voorzien. 
Zo worden plaatselijke verenigingen vrijgesteld alsook documenten tot max 1 A4 pagina en was er 
een percentage bepaald voor plaatselijke kranten. 
Een plaatselijke krant die lokale informatie artikelen opneemt in zijn uitgave en met zijn reclame 
advertenties onder de 50% bleef, moest deze belasting namelijk niet betalen. 

In de loop van 2014 hebben wij dan op vraag van de uitgever van de krant waarover de vraag nu 
gaat, een onderhoud gehad waarbij hij zijn verzuchtingen kenbaar heeft gemaakt. Aangezien wij 
geen onmensen zijn, zijn wij hem hierin gevolgd en hebben wij een aanpassing in het percentage 
reclame/redactionele artikelen doorgevoerd (66%), waardoor zij vanaf het volgend jaar deze 
belasting niet meer dienden te betalen. De belasting voor het eerste jaar konden wij natuurlijk niet 

terugdraaien vermits gestemd in de gemeenteraad. 

Wij hebben toen melding gemaakt dat wij bereid waren om deze toegift te doen zodat de 
ondernemer de tijd zou krijgen om zich hieraan op termijn aan te passen vermits dit in de 
toekomst vermoedelijk terug zou aangepast worden. 
In de loop van 2019 hebben wij met de financiële dienst en specifiek de mensen die zich 
bezighouden met de belastingen de oefening van 2013 nog eens overgedaan om na te gaan of er 
intussen geen hiaten of wijzigingen waren in het belastinglandschap waaraan wij ons dienden aan 
te passen. 

Zo zijn we ook op de belasting op ongeadresseerd drukwerk gekomen. vanuit de dienst stelde men 
volgende bemerkingen. 
Het principe over de verhouding reclame/redactionele artikelen kan best geschrapt worden en wel 
om volgende redenen. 
Men dient wekelijks na te gaan welk percentage aan reclame er in het krantje staat, wat ten eerste 
een tijdrovende bezigheid is en ten tweede is er daarnaast de vraag hoe we dit percentage moeten 
bekijken, wekelijks of op jaarbasis. De ene week staat er 68% reclame in, de volgende 58% en de 

daarop volgende weken 54%, 63%, 68% enz. Belasten we dan de weken die boven de 66% zijn en 

de andere niet of bekijken we dit globaal op jaarbasis. En indien we op jaarbasis bekijken, tellen 
we dan gewoon de percentages op gedeeld door het aantal edities of moeten we dan ook met het 
soortelijk gewicht van elke editie rekening houden (24 pag., 30pag, 40pag). 
Wat doen we met de overlijdensberichten? Horen zij bij de reclame of niet? Natuurlijk is dit geen 
reclame, maar het zijn geen redactionele artikelen maar wel betaalde advertenties, dus dienen ze 

te worden meegeteld bij het percentage reclame. 
 
U begrijpt dat dit allemaal punten zijn waarover gediscussieerd kan worden en die bij een 
juridische kwestie alle kanten kunnen uitgaan. 
Om die reden leek het ons beter, temeer daar men dit in andere gemeenten blijkbaar ook zo doet, 
om geen rekening meer te houden met een bepaald percentage maar om een 
reclame/informatieblad gewoon altijd te belasten. 

Het is trouwens uit milieuoogpunt en vanuit het daarstraks toegelichte punt omtrent het feit dat u 
als ontvanger betaalt om dit drukwerk terug kwijt te geraken, niet meer dan logisch dat er geen 
onderscheid meer gemaakt wordt. 
Want hoe kan je verklaren dat twee dezelfde krantjes van gelijke dikte, de ene met 40% en een 
andere met 68% reclame, de ene wel en de andere niet moet betalen, want qua milieubelasting is 

er geen enkel verschil. Qua gelijkheidsbeginsel lijkt mij dit hoegenaamd niet correct. 
Om al deze redenen hebben wij dus nu in december 2019 het reglement gestemd met de 

aanpassing dat er geen onderscheid meer gemaakt mag worden op basis van het percentage 
reclame en ik meen te mogen stellen dat dit de enige correcte wijze is. 
 

2. Komt nu de melding van het krantje waarover het hier gaat, dat hij dreigt om zijn krantje 

niet meer in WB te bedelen en dat hij intussen aan een aantal handelaars heeft laten weten 

dat hij zijn prijs drastisch dient op te trekken omwille van een maatregel van het WB 

gemeentebestuur. Er wordt ook gespeeld op de maatschappelijke rol die dit krantje zou 

vervullen maar hier kunnen bij het genoemde huis-aan-huis blad de nodige vraagtekens 

geplaatst worden. Het is immers een reclameblad met heel beperkt nieuws van Willebroek 

en een overaanbod aan reclame.  
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De komende maanden zal de gemeente en meer specifiek de informatiedienst bekijken hoe 

zij verder omgaan met hun eigen berichtgeving én in dit kader zal dan ook gekeken worden 

welke rol de verenigingen en handelaars kunnen spelen/een kanaal aan de verenigingen en 

handelaars kan aangeboden worden. 

 
Laat me stellen dat dit schromelijk overdreven is en meer een middel is van deze ondernemer om 
het gemeentebestuur van WB in een slecht daglicht te plaatsen. 
 
Ik heb namelijk even de krant van 22/01/2020 doorgenomen en tel hierin 137 advertenties. Als ik 

deze extrapoleer op jaarbasis kom ik op 6576  advertenties. Indien ik simpelweg de extra kost van 
+/- 30.000 euro evenredig zou verdelen over al deze advertenties, dan komt dit neer op x 4.5 
euro/advertentie. Ik denk niet dat deze ondernemer hier een groot financieel probleem zal door 
krijgen. 
Want voor deze milieutaks van gemiddeld 4,5 euro/advertentie rekent hij op dit moment wel heel 
andere prijzen aan. Wij hebben weet van Willebroekse ondernemers die vorig jaar +/- 350 euro 
betaalden voor een ½ pagina en waar hij nu maar liefst 553 euro aanrekent voor hetzelfde 

formaat, en dit allemaal onder het voorwendsel dat hij hiertoe verplicht is door de Willebroekse 
belasting op ongeadresseerd drukwerk. 
Of hij deze meerkost enkel aanrekent aan Willebroekse ondernemers of aan al zijn cliënten, heb ik 
tot op dit moment nog niet kunnen achterhalen vermits ik op zijn website geen prijzentabel 
terugvind voor zijn advertenties. 
 

Maar zoals ik daarstraks al stelde, is het niet aan mij om mij te moeien met het businessmodel en 
de werkwijze hoe deze ondernemer zijn zaak runt, net zoals hij zich niet hoeft te moeien met hoe 
wij onze gemeente runnen, maar hij heeft natuurlijk het voordeel dat hij een medium in handen 
heeft dat hij, en ik zal het eufemistisch uitdrukken, hiervoor kan gebruiken. 
 
Raadslid Serrien geeft aan dat de pers inderdaad een mening kan verkondigen waar de 
schepen niet achter kan staan. Hij geeft aan als Groen uiteraard te staan achter 

duurzame maatregelen, maar wijst de schepen er op dat het Publinieuws op 
recyclagepapier gedrukt wordt. Bovendien blijkt uit een benchmark dat de belasting in 
Willebroek zeer hoog ligt en had bv 200€ billijker geweest. 
Het raadslid wijst ook op de gemeentemonitor waaruit blijkt dat de krant door 4 op 10 

Willebroekaars regelmatig gelezen wordt. Groen had dit dus veel liever gekaderd gezien. 
Het raadslid vraagt zich ook af wat men met flyers gaat doen? Gaat men dit ook bannen? 
Is het niet beter om een doelstelling te omschrijven om vanaf een bepaald moment geen 

papier meer te gebruiken? 
 
Raadslid De Laet wenst eerst in te gaan op de ‘provocatie’ van de schepen en zegt dat 
wanneer de schepen zijn tekst zou nalezen bij de goedkeuring van de jaarrekening hij 
zou zien hoe de gemeente gezond achter gelaten werd. Het raadslid meent dat dit een 
censuurbelasting is, want deze belasting is op 1 blad gericht. Het feit dat de schepen 

zegt dat de opbrengst naar 0 moet, wil eigenlijk zeggen dat men het blad weg wil. 
Bovendien stelt het raadslid dat wanneer men de belasting met andere gemeenten zou 
vergelijken, men zal merken dat Willebroek de hoogste is. Het lijkt er op dat de schepen 
een vete heeft met dit blad omdat die niet altijd schrijven wat de schepen wilt. Het 
raadslid wijst op de eigen bevraging van de gemeente waaruit blijkt dat dit wel degelijk 
gelezen wordt. Mensen en verenigingen rekenen op dit blad en lezen dit blad. Het 
raadslid heeft het idee dat men nu gewoon de rekening vereffent. Als het CBS zo veel 

belang zou hebben voor groen, dan zou men veel meer doen in de meerjarenplanning. 
Het raadslid stelt verder dat de schepen zich blijkbaar geen zorgen maakt over het feit 
dat verenigingen en mensen meer zullen moeten betalen. 
 
Raadslid K.  Eeraerts zegt dat er naast Anuna De Wever er nu ook een Lucske De Wever 
is. Groener dan groen Luc Spiessens. Wie had dat durven denken? Luc Spiessens die zich 
profileert als de groene rakker van Willebroek. Het raadslid vindt de minachting 

waarmee de schepen praat over dit blad ongelooflijk. Hij stelt vast dat de lokale 
journalist een goede journalist is en dat men hem zou moeten bejubelen in plaats van de 
pen af te nemen. Het raadslid vindt het niet geloofwaardig en vraagt zich af wat de 
achtergrond is? De groene insteek? Hij meent dat het voor iedere Willebroekenaar een 
goede zaak zou zijn moest het blad kunnen blijven bestaan. 
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Raadslid De Laet wenst constructief te eindigen en stelt voor dat het bestuur met het 

blad gaat samen zitten om samen een oplossing te zoeken.  
Het raadslid meent dat het beter is een consensus te hebben .i.p.v. een oorlog. Dat zou 
beter zijn voor de mensen, voor de verenigingen en voor de handelaars. 
 

Schepen Spiessens ziet de gelijkenis niet met A. De Wever. Hij ontkent gezegd te hebben 
dat de journalist niet goed is. Hij wijst ook op de betekenis van ‘censuur’. Censuur is 
iemand verbieden iets te zeggen of te schrijven en dat wordt hier niet gedaan. De 
schepen geeft verder aan dat hij gezegd heeft dat in de ideale wereld deze belasting 
naar 0 ontvangsten zou moeten gaan en hij geeft aan dat er geen intentie is om de krant 
weg te hebben. De schepen geeft ook mee dat hij onlangs vernomen heeft dat de andere 
bladen opgehouden zijn, maar men is reeds van in het voorjaar bezig met de 

meerjarenplanning en toen had men hier nog geen weet van. Hij vindt het ook vreemd 
dat alle partijen dit nu erg vinden, maar tijdens de stemming heeft hier niemand iets 
over gezegd. 
 
Raadslid De Laet zegt dat het woord censuur misschien niet het juiste woord was, maar 

beter pay back time. Hij geeft ook aan dat zij de belasting niet goedgekeurd hebben. 

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

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

Europaplein 
 
Jaren gaan voorbij en de opeens duikt het gegeven rond het al dan niet bebouwen op het 
Europaplein op in de visie van een bestuur dat groene ruimte hoog in het vaandel draagt.  
Althans, dat staat in het beleidsplan te lezen… Tijdens de vorige gemeenteraad filterde ik de 
huidige planning van het gemeentebestuur betreffende het Europaplein en dan spreken we plots 
over het bebouwen van het Europaplein. Nadat de plannen en het reeds gevoerde overleg bekend 

werden bij de buurtbewoners, brak er plots protest uit in de getroffen wijk en omliggende straten. 

Bij de opmaak van dit punt komen er nog iedere dag affiches bij die zeer duidelijk zijn. De 
bevolking ziet uw plannen niet zitten. 
 
Onze vraag: 

1) Heeft het gemeentebestuur gesprekken gehad met schoolgemeenschappen of andere 

partijen zoals bouwpromotoren en anderen met als doel bebouwing op het Europaplein te 
realiseren en indien ja, met wie?  

2) Zijn er plannen om de bouwgrond te verkopen of een vorm van verpachten/bruikleen te 
realiseren binnen deze legislatuur of het dossier op te starten om verder te realiseren in de 
volgende legislatuur? 

3) Binnen welke termijn ziet men de werken van start gaan en zal dit binnen deze of de 
volgende legislatuur zijn? 

4) Ik vraag het bestuur duidelijk standpunt in te nemen en de planning tot bebouwing van het 
Europaplein niet verder te ontwikkelen en gesprekken dienaangaande onmiddellijk te 
stoppen, en bijgevolg duidelijk standpunt in te nemen voor het behoud van het Europaplein 
in zijn huidige vorm, zonder bebouwing. Kan het bestuur zich in deze vraag vinden en 
opvolgen/onderschrijven? 

5) Kunnen de drie beleidspartijen de duurzame belofte maken en vervolgens het engagement 
onderschrijven dat ze in de huidige en de volgende legislatuur niet tot bebouwing of 

verkoop van de gronden op het Europaplein zullen overgaan? 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 

1. Er is een onderwijsplan dat voorziet om de problematieken van kwaliteit, capaciteit, aanbod 

en infrastructuur bespreekbaar te maken en richtinggevend een beleid op middellange en 

lange termijn voor alle onderwijsnetten mogelijk te maken. Er zijn voortdurend gesprekken 

met alle scholengemeenschappen inzake deze problematieken. In deze gesprekken 

behoorde de site ‘Europaplein’ tot de mogelijkheden om te onderzoeken (ikv van een 

planologisch onderzoek) of hier schoolinfrastructuur mogelijk is.  
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Dit was één van de scenario’s in het onderzoek voor het gemeenschapsonderwijs. De 

bestemmingen van het BPA laten deze voorzieningen momenteel niet toe en deze piste 

werd verlaten door het GO. 

De voorkeur van het gemeenschapsonderwijs gaat momenteel naar het centraliseren en 

uitbreiden van hun activiteiten op de bestaande onderwijssites. Andere gesprekken of 

andere initiatieven met andere dan onderwijs (bv. bouwpromotoren) zijn er niet.  

2. Tot op heden zijn er geen concrete plannen voor het Europaplein. Het Europaplein bevindt 

zich binnen het BPA 9/4 – Dendermondsesteenweg-zuid destijds definitief goedgekeurd 

door de gemeenteraad dd. 09/03/2005.  De voorschriften die van toepassing zijn op deze 

locatie zijn artikel 6: totaal project met groen karakter (circa 1/3 van de 

bestemmingsoppervlakte) én artikel 12: groenzone (circa 2/3 van de 

bestemmingsoppervlakte). Meer dan 2/3 van de oppervlakte van het Europaplein heeft een 

groene bestemming.  

3. Er zijn geen plannen dus ook geen werken die van start zullen gaan op het Europaplein.   

4. Er zitten in de vierde vraagstelling veel eisen en wensen.  Wij hopen alvast dat het raadslid 

ons niet de mond wenst te snoeren door te verbieden dat wij nog gesprekken aangaan.  

Het lijkt net van goed bestuur te betuigen dat wij gesprekken aangaan met burgers en 

gemeenschappen die de kwaliteit van onze gemeenschap hier in Willebroek ten goede 

komen. Wat betreft ons standpunt met betrekking tot het Europaplein is er meer nodig dan 

enkele een standpunt. Participatie van de bewoners zal hierin ook een belangrijk onderdeel 

worden om wijzigingen in het BPA te voorzien. Indien hier op middellange of lange termijn 

zaken in wijzigen zullen wij dit graag delen met alle raadsleden. 

5. We hebben alle raadsleden en de bevolking onze engagementen en intenties voor de 

komende jaren tot en met 2025 duidelijk gemaakt in het Meerjarenplan. Momenteel is er 

een voorstel van Regionaal Landschappen Antwerpen lopende om via een Europese 

projectsubsidie een visie rond ‘Kansenkavels’ en Kansenroutes uit te werken. Het project 

stelt een integrale aanpak voor met concrete maatregelen, op korte en lange termijn rond 

het vrijwaren én invullen van open ruimte in en rond de plattelandsdorpen ter bevordering 

van de leefbaarheid, streekidentiteit, klimaatadaptatie, trage weggebruikers … Dit project 

kadert binnen de gemeentelijke doelstelling om meer in te zetten op het groen en blauw 

netwerk binnen onze gemeente en dit te versterken.  

6. Het Europaplein zal binnen dit onderzoeksproject van regionaal landschappen ingezet 

worden om de aanpak rond open ruimte, door een integrale oefening, mee vorm te geven. 

Los van de mogelijke bestemmingen en inrichtingen volgens het geldende BPA is het 

bestuur van mening dat er altijd naar een zo duurzaam mogelijke ontwikkeling en invulling 

moet gezocht worden.  

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk 
raadslid en mevrouw Véronique De Wever, onafhankelijk raadslid, overeenkomstig 

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

 
Parklaan  
 
De problemen rond de Parklaan met bomen die sappen verliezen blijven opduiken, we hebben dit 

punt dan ook reeds uitvoerig behandeld in het afgelopen anderhalf jaar. U als bestuur stelde: Wij 

merken dat er heel wat bomen in onze straten staan die eigenlijk in een park of bos thuis zouden 
horen. In de toekomst zullen op dat vlak betere keuzes gemaakt worden, en we werken nu aan 
een meerjarenplan om het bestaande groen wijk per wijk aan te pakken. Ook ging er een 
specifieke boom een snoeibeurt krijgen via een externe firma, met gespecialiseerd materiaal zoals 
een hoogtewerker en meer. Wanneer dit kan gebeuren, kan ik nu nog niet zeggen.” Aldus het 
bestuur. 

 
Onze vraag: 
Wat is de concrete planning van het gemeentebestuur naar het volgende snoeiseizoen? De 
buurtbewoners vragen nochtans enkel een degelijke snoeibeurt, ook in de hoogte. Zullen de bomen 
terug tot op ladderhoogte gesnoeid worden of zal de wijk een plan voorgeschoteld krijgen dat 
rekening zal houden met de veiligheid en netheid van de omgeving?  
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Schepen Maaike Bradt antwoordt: 

 
Er is geen snoeiplanning voorzien in de Parklaan. De desbetreffende lindeboom staat op voldoende 
afstand van de woning, met name 4,5 à 5 meter.  
De boom werd al tot boven het dak van het huis op gesnoeid.  Van de schade door lekken van de 

boom konden onze diensten in het verleden geen problemen vaststellen. 
 
Raadslid K. Eeraerts vraagt of de toppen van de bomen en de overige bomen nu gesnoeid 
worden of niet. 

 
Schepen Bradt zegt dat ze hierop reeds geantwoord heeft. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk 
raadslid en mevrouw Véronique De Wever, onafhankelijk raadslid, overeenkomstig 
artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

 
Sociale huisvesting in Willebroek 
 
Vanaf 1 januari 2020 bepalen de notaris en de verhuurder niet langer de marktwaarde van een 
sociale huurwoning. In de plaats hiervan worden de marktwaarden van woningen vastgesteld met 
een schattingsmodel, de zogenaamde sociale huurschatter. Er is over dit gegeven in de laatste 

weken al veel geschreven en gezegd, maar een plaatsbezoek aan enkele Willebroekse sociale 
huurders bracht een nog grotere verbazing naar boven dan reeds het geval was. Concreet hebben 
wij 5 gedupeerde gezinnen bezocht en gezien we de anonimiteit willen respecteren, kunnen we niet 
alles openbaren, al zeggen sommige mensen dat dit laatste geen probleem zou zijn. Een stijging 
van 45% van de huurprijs was de hoogste stijging die wij konden berekenen en 28% de laagste. 
Berekening na de kosten van medicatie en vaste kosten bracht in een specifiek geval na de 

invoering van de stijging van de huur, een overschot van 168 euro om een maand van te leven.   
 
Bovendien werden de brieven die wij konden inzien verstuurd in de eerste week van januari, tot 8 
januari met onmiddellijke verhoging zonder voorafgaande informatieverstrekking, dit voor zover 

wij konden inzien. De omslagen waarin de documenten zaten hadden een doorzichtig luik waardoor 
de inkomsten van de huurders bekend waren voor de postbode en de buren, dit gezien tal van 
omslagen niet volledig in de brievenbus pasten en bijgevolg door iedereen konden ingezien 

worden. Nog belangrijker zijn de verhalen van wanhoop in dit verhaal. Wij konden spreken met 
mensen die met de tranen in de ogen overwegen om naar de voedselbank te gaan, buren die 
andere buren helpen met voeding omdat de magen van jonge en oude mensen knorren. De 
verhalen hebben op ons - Kevin en Veronique - een enorme indruk nagelaten en we stellen ons de 
vraag hoe beleidsmakers het zover kunnen laten komen om onze eigen mensen zo te vernederen. 
Dat er prijscorrecties moeten doorgevoerd worden om mensen die onterecht in een sociale woning 
wonen op correcte wijze te laten betalen, daar kan niemand iets op zeggen, dat de grootouders 

van onze autochtone Willebroekenaars (selectieve bevraging gedaan blijkbaar) tot tranen bewogen 
worden omdat het beleid hen als idioten behandeld vraagt om correctieve acties. 
 
Onze vraag: 
Welk stappenplan heeft het bestuur reeds ontwikkeld om deze waanzinnige plan van aanpak op 
lokaal vlak te corrigeren? 

 

ZIE BP 2 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Gert Boey, CD&V fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

 
Voorstel de Willebroek-bon 
 
Met de feestdagen al enkele weken achter ons, hebben we vanuit onze fractie een voorstel voor de 
uitbouw van een Willebroek-bon. Een cadeaubon om te gebruiken bij onze Willebroekse handelaars 
bestaat reeds en kunnen we alleen maar toejuichen. Deze ondersteuning van ons Willebroeks 
handelscentrum kunnen we misschien uitbreiden naar de volledige Willebroekse organisatie. 
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Waarom geen bon die je kan aankopen, eventueel cadeau doen, en gebruiken voor allerlei 

dienstverleningen van de gemeente Willebroek. We denken hierbij aan het cultuuraanbod, 
evenementen van de jeugddienst, sportdienst, in de bib en het lokaal dienstencentrum,…misschien 
zelfs voor de aankoop van bv. PMD zakken.  
Er zijn ongetwijfeld nog veel andere toepassingen mogelijk. Dit idee kan de citymarketing van 

Willebroek alleen maar ten goede komen en onderlijnen.  
 
Onze vraag: 
Is het gemeentebestuur van plan om de uitrol van deze bon verder te onderzoeken en uiteindelijk 
ook te organiseren? 
 
Schepen Ilse Lenvain antwoordt: 

 
Het gebruik van digitale applicaties en een volledig digitale flow wordt vanuit onze gemeente 
geprefereerd, omdat we meer en meer terechtkomen in een digitale samenleving. 
  
We zijn ervan overtuigd dat de nood hoog is om de lokale handel en horeca opnieuw te stimuleren, 

om zo het centrum nieuw leven in te blazen. Door het openstellen van digitale instrumenten naar 

burgers en handelaars toe gelooft de gemeente Willebroek erin dat dit de verbondenheid tussen 
burgers, de gemeente en handelaars opnieuw kan verhogen. 
  
Sinds begin vorig jaar zijn we dan ook met verschillende partijen aan het bekijken welke 
mogelijkheden er in dit kader zijn, én 14 dagen geleden is er dan ook een officiële aanbesteding 
uitgestuurd i.f.v. de Willebroekbon. 
  

In eerste instantie zal er een basismodule Willebroekbon, zijnde de cadeaubon, uitgerold worden; 
op een later tijdstip kunnen aanvullende modules van de Willebroekbon bekeken én uitgerold 
worden,  met andere woorden : we hebben een Willebroekbon voor ogen die meer kan dan enkel 
een cadeaubon. We willen koppelingen voorzien met verschillende diensten binnen onze gemeente. 
Deze bon kan/zal als beleidsinstrument, zowel binnen de muren van het gemeentehuis als 
daarbuiten, gebruikt worden. 

Een bon waar je meer mee kan!  
 

Raadslid K. Eeraerts vraagt zich af wat de bedoeling is van deze vraag. Het is volgens het 
raadslid niet de gewoonte dat de meerderheid punten aanbrengt. 
 

Raadslid Boeykens vraagt of de bon toch niet enkel digitaal te verkrijgen is. 
 
Schepen Lenvain stelt dat afdrukken ook mogelijk zal zijn. 
 
Raadslid K. Eeraerts vraagt om in de toekomst misschien eerst overleg te plegen of in 1 
keer naar de pers te gaan, want nu verdoet men zijn tijd. 

 
 
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) 

 
Veiligheid op oudejaarsavond in Willebroek  

 
We hebben allemaal via Facebook, vrienden, familie en de pers vernomen dat de oudejaarsnacht in 
Willebroek niet aangenaam is verlopen voor iedereen. Dat is heel jammer voor de Willebroekenaar 
die gewoon wou genieten van zijn oudejaarsavond en ook niet goed voor het imago van onze 

gemeente. Ik ben er zeker van dat de politieagenten hun best hebben gedaan.  
 
Hieronder uit de website van www.politie.be:  
 
In Willebroek werd er vuurwerk naar onze patrouilleploegen geschoten. Enkele jongeren werden 
geïdentificeerd. Hier werden ook een aantal processen-verbaal voor beschadigingen door het 
vuurwerk opgesteld. 

 
Onze vragen dienaangaande: 
Wat is de meerderheid hierover van plan in de komende jaren?  

about:blank
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Komt er een totaal vuurwerkverbod op oudejaarsavonden zo ja, hoe gaat dit worden 

gecontroleerd? Of overweegt men andere strenge maatregelen? 
 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

 
Het gedrag van deze jongeren was eerder misdadig en zij zullen hiervan de gevolgen dragen. Wat 
betreft een eventueel algemeen vuurwerkverbod tijdens de eindejaarsperiode: dit bespreken we 
momenteel in de herziening van het politiereglement. Wat betreft het handhaven ervan wordt ook 
in overleg met politie gezocht naar mogelijkheden. Het zal dan ook de volledige handhavingsketen 
zijn die moet ingezet worden, dus inclusief preventie en communicatie, waarbij de repressieve kant 
voor politie zal zijn. 

  
 
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) 

 

Rusthuisfactuur swingt verder de pan uit 
 
Deze maand werd de rusthuiswijzer gepubliceerd door Het Nieuwsblad. Opnieuw wordt duidelijk 
dat de prijzen van de rusthuisfactuur tegenwoordig de pan uit swingen. Voor ons WZC “Ten 
Weldebrouc” betaalt een bewoner ondertussen voor 1 dag 64 euro ofwel gemiddeld 1920 euro per 
maand.          Prijzen die wij als socialisten niet kunnen aanvaarden. Meer dan 3 op de 4 senioren 
komen niet toe met hun pensioen om hun rusthuisverblijf te betalen.   

Hoog tijd dus dat er werk wordt gemaakt van een duurzaam kader voor een solidaire financiering 
van de ouderenzorg.  Ik denk immers dat we het er over eens kunnen zijn dat iedereen recht heeft 
op een menswaardige en kwaliteitsvolle zorg tijdens zijn of haar oude dag.  
 
Onze vraag:  
Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om de verblijfsfactuur van de bewoners van ons WZC 
in de komende jaren te verlagen? 

 

Schepen Bavo Anciaux antwoordt: 
 
Toelichting: 
Cijfers voor ons WZC Ten Weldebrouc bevinden zich in het mooie gemiddelde (Sint-Jozef 
Antwerpen niet meegerekend, is goedkoopste in onze regio 49.93 en duurste 98.63). Hierbij mag 

niet uit het oog worden verloren welke service men voor desbetreffende ligdagprijzen krijgt. Men 
dient in dit verhaal appelen met appelen te vergelijken. Voor de ligdagprijs van 64 euro genieten 
onze bewoners immers een aantal bijkomende voordelen: 

 Verblijf in een ziekenhuis of een andere zorginstelling in België voor zover de bewoner kiest 
voor de regeling waarbij het OCMW instaat voor de kosten van verblijf en verzorging in het 
ziekenhuis of zorginstelling aan het tarief van een gemeenschappelijke kamer en voor 
zover de opname medisch noodzakelijk is 

 paramedische verzorging  
 medicijnen, voor zover deze vermeld staan in het formularium van medicatie die in het 

OCMW – WZC Ten Weldebrouc kunnen voorgeschreven en verstrekt worden of geautoriseerd 
worden door de geneesheer-coördinator 

 gamma aan kwalitatieve verzorgingsproducten (zeep, shampoo, badolie, tandpasta, vochtige 

doekjes, papieren doekjes, scheermesjes-en zeep enz.) 
 betaling van de ziekenfondspremie 

 betaling van de jaarlijkse premie voor de Zorgverzekering 
 manicure en pedicure 
 zes gratis kapbeurten (= haarverzorging, knippen en/of mise-en-plis) per jaar  
 ziekenvervoer, in zoverre het vervoer betreft dat geregeld wordt door medewerkers van het 

woonzorgcentrum voor medische prestaties welke vervat zitten in de dagprijs  
 prothesen en hulpmiddelen (bril, gehoorapparaat, rollend materiaal, zitschelpen, …) met een 

tussenkomst van het RIZIV en in zoverre zij besteld en goedgekeurd worden door de 
directeur of zijn aangestelde overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de Raad van 
het OCMW 

 bandagisterie op voorschrift van de behandelende geneesheer en geautoriseerd door de 
geneesheer-coördinator 

 was van de kledij en linnen op verzoek, voor een maximaal bedrag van 45 euro per maand  
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Dit gamma aan diensten zit slechts bij uitzondering in de ligdagprijs van een WZC vervat en geeft 
dus een vertekend beeld van de cijfers die werden gepubliceerd in de rusthuiswijzer.  
Wanneer we onze prijs van 64 euro (met alle vernoemde extra’s incluis) afzetten tegen de 
gemiddelde prijs van 59 euro waarvan sprake in het artikel, kan en mag deze als zeer solidair 

worden beschouwd. 
 
Men kan zich de bedenking maken dat, wanneer men deze extra diensten uit de ligdagprijs haalt 
met de bedoeling de factuur te laten dalen, men op het einde van de maand mogelijks het 
tegenovergestelde effect bereikt. Men zou zelfs kunnen stellen dat bewoners zich bepaalde extra’s, 
die nu in de ligdagprijs zitten vervat, gaan moeten ontzeggen en er zo op het einde van de rit nog 
weinig sprake is van een solidaire houding die zorgt voor een menswaardige en kwaliteitsvolle oude 

dag voor elk van onze bewoners. 
Verder dient te worden vermeld dat de voorbije jaren sterk werd geïnvesteerd in infrastructuur en 
de aankoop van duurzame en kwalitatieve zorgmaterialen waardoor de geleverde kwaliteit van 
zorg van hoog niveau is. Er zijn immers een aantal WZC die hun ligdagprijs lager houden omwille 
van renovatie en overgangsfase. 

 

Daarnaast kan het ook niet de bedoeling zijn om vanuit de algemene middelen van de gemeente 
de prijs te gaan drukken, want daar zouden ook de bewoners die voldoende middelen hebben om 
hun factuur te betalen een voordeel van genieten.  
 
En uiteraard zorgen we er steeds voor dat niemand uit de boot valt. Vanuit het OCMW komen we 
tussen voor wie geen eigen middelen heeft om de kosten van ons WZC te betalen. In 2019 
kwamen we voor zo’n 112.650 euro tussen voor in totaal 37 personen. En voor bejaarden elders 

nog eens 25.000 euro (geëxtrapoleerd op basis van drie kwartalen). 
 
Raadslid Van Santvoort geeft aan dat er in de vorige legislatuur heel wat 
prijsverhogingen werden doorgevoerd. Vroeger was er een all-in prijs, nu zit niet alles 
meer in de prijs. 
 
Schepen Anciaux antwoordt dat men nog altijd bezig is met het belastinggeld van 

mensen. Daarop rekenen we de kostprijs effectief door voor mensen die genoeg hebben. 

Voor diegenen die niet genoeg hebben, komen we tussen.  
Raadslid Boeykens vraagt zich af hoeveel Willebroekenaren een pensioen hebben van  
€ 1920,00. 
 
Schepen Anciaux vermeldt dat de reële kost € 4.000,00 per maand is. Stel iemand heeft 

maar € 1.300,00 pensioen, dan passen wij bij indien er geen voldoende gezinsmiddelen 
zijn. 
 
 
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” – eens te meer graag een stand van zaken … 
 
Naar aanleiding van mijn vraag dienaangaande tijdens de Gemeenteraad van november laatstleden 
gaf de schepen van cultuur een overzicht van het verloop van dit aanslepende dossier tussen 

22/09/2015 (de toewijzing van het project door de Gemeenteraad aan de kandidaat kopers) en 
10/10/2019, het moment waarop de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen besloot de 

door de gemeente verleende bouwvergunning te vernietigen. 
Op mijn concrete vraag wat het eerder aangekondigde overleg met de provincie over de toekomst 
van het project had opgeleverd antwoordde de burgemeester “dat er gekozen werd om een nieuwe 
procedure op te starten” (zie het verslag van de Raad dienaangaande). 
Onze vragen;  
Graag een stand van zaken van het dossier op vandaag. 

Tot welk bedrag zijn de kosten voor de gemeente in dit (leegstandsdossier) ondertussen opgelopen 
(graag een gedetailleerde omschrijving van deze kosten). 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
ter memorie: 
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 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! 
Door de diensten werd onderzocht welke de juridische implicaties zijn van het vernietigingsbesluit 
van de Deputatie. 
 
Simulatie bebouwbare oppervlaktes  

      

Oppervlakte realiseerbaar ingevolge uitspraak RvVB 18/07/2019 

      

   Brouwerij projectgrond Totaal   

 

   1329,58 1728 3057,58 m² 

  1329,58 1998 3327,58 M² 
 
Mogelijke maximale ontwikkeling tussen +/- 3.050 m² en +/- 3.300m² rekening houdende met de 
interpretatie van de RvVB. 
 

Actie: 
De kandidaat-koper wordt gevraagd over te gaan tot onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
verwerving van CC De Ster. 

Rekening houdende dat het ontwerp vergunbaar is indien het aangepast wordt volgens de 
opmerkingen/beperkingen opgenomen in het arrest van de RvVB. 
Zo niet zal gezocht worden naar een minnelijke ontbinding van de gunning  
(timing max 3 maanden). 

 
Raadslid De Laet geeft aan dat er vroeger in de raad gezegd was dat er voor een nieuwe 
procedure gekozen zou worden. Hij vraagt zich af waarom er nu deze bocht genomen 
werd. 
 
Schepen Bradt antwoordt dat dit het laatste verzoek is en anders gaat men over tot 
ontbinding. 

 
 
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) 

 

Nieuw Vlaams Decreet sociale huur en de perverse gevolgen daarvan voor de huurders 
 
Vanaf 1 januari 2020 ging een nieuw decreet sociale huur in voege. Die hervorming is nog een 
beslissing van voormalig minister van Wonen, Liesbeth Homans. De huurprijs van sociale woningen 
wordt daarmee herrekend volgens drie parameters: de marktwaarde, de inkomsten van alle 
gezinsleden en een energiecorrectie.  
Ook de Inkomensvervangende Tegemoetkomingen (IVT) van inwonende huurders met een 

handicap worden vanaf nu meegenomen in de berekening. En dat is dramatisch. Terwijl meer dan 
50% van de mensen met een handicap aangeeft nu al niet rond te komen met hun IVT, legt de 
Vlaamse regering hen zodoende een hogere huurkost op. Op die manier ontneem je de meest 
kwetsbare mensen in onze samenleving nog meer kansen en duw je hen verder in de afgrond. 
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Bovendien werden de huurders pas in december ingelicht over de veranderingen, terwijl de nieuwe 

huurprijs al deze maand in werking trad. En dat terwijl sociale huisvesting er net is om de meest 
kwetsbare mensen in onze samenleving meer stabiliteit te bieden. 
De bijzonder gedetailleerde uiteenzetting van de directeur van de Samenwerkende Maatschappij 
voor Volkshuisvesting tijdens de raadscommissie ter voorbereiding van deze Gemeenteraad gaf ons 

een zicht op de bijzonder grote impact van dit nieuwe decreet op de Willebroekse sociale 
huurmarkt en leerde ons ook dat het plaatselijk niveau – ttz. de plaatselijke 
huisvestingsmaatschappij – hier enkel kan uitvoeren wat op Vlaams niveau is beslist, zonder 
nuances, zonder mogelijkheid tot bijsturen. We hopen dan ook dat de Vlaamse regering zo spoedig 
mogelijk een evaluatie uitvoert en deze asociale maatregel terugdraait. Om de druk op die ketel te 
verhogen vragen wij de voltallige Gemeenteraad dan ook – als grootste aandeelhouder van de 
Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting - om de motie in bijlage eenparig goed te 

keuren. 
 
Motie met betrekking tot de perverse gevolgen van het nieuwe Decreet sociale huur 
De gemeenteraad van Willebroek wenst haar bezorgdheden te uiten ten aanzien van de Vlaamse 
regering over de hervorming van de sociale huurprijzen in het nieuw decreet sociale huur, waarbij 

de marktwaarde, de inkomsten van alle gezinsleden en een energiecorrectie meetellen in de 

berekening van de huurprijs.  
De sociale huisvestingmaatschappijen zelf waren al langer vragende partij voor duidelijkere, meer 
billijke en objectievere criteria om tot een goede sociale huurprijs te komen, maar niet op deze 
asociale manier. 
Daarom vraagt de Willebroekse gemeenteraad aandacht voor volgende punten, in het belang van 
de sociale huurders:  
 

1. Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale huurders zelf kregen bijzonder weinig tijd 
om zich aan te passen aan en voor te bereiden op de nieuwe huurprijs die vanaf januari is 
ingegaan. We betreuren nog steeds dat de Vlaamse regering geen 
overgangsmaatregel heeft voorzien.  
 

2. De impact van de verhoogde huurprijs zal mogelijks pas de komende maanden voelbaar 
zijn voor de sociale huurders, bij de sociale huisvestingsmaatschappijen door mogelijke 

huurachterstallen en bij welzijnsorganisaties door hulpvragen aan het OCMW of CAW. De 

Vlaamse Regering beloofde reeds een evaluatie tegen eind januari. Wij rekenen erop dat 
die grondig gebeurt en dat er ook de juiste conclusies worden uit getrokken in het 
belang van onze meest kwetsbare huurders.  

3. De parameter ‘inkomsten van alle gezinsleden’ houdt ook rekening met 
de InkomensVervangende Tegemoetkomingen (IVT) van inwonende huurders met een 

handicap. Het IVT schiet nu al vaak tekort voor mensen met een handicap. Een hogere 
huurkost voor deze mensen zal het nog moeilijker maken voor deze bijzonder kwetsbare 
doelgroep. We vragen dat de Vlaamse regering hierop terugkomt en de IVT niet 
langer laat doorwegen in de berekening van de huurprijs.  

 
4. De sociale huisvestingsmaatschappijen nemen een belangrijke taak inzake 

armoedebestrijding op door woningen aan een lage huurprijs ter beschikking te stellen. We 

dringen er op aan dat, naast het lokale niveau, ook de Federale en Vlaamse 
Overheid extra inspanningen leveren inzake armoedebestrijding. 

 
Zie BP2 
 

 
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) 

 
In de gemeenteraad van september 2019 is er door ons op gewezen dat talrijke postbussen - ook 
in het centrum van Willebroek - uit het straatbeeld zijn verdwenen,  terwijl langs de andere kant - 
op 150 m van de post - zich een tweede brievenbus bevindt (bijna aan de Vooruitgangstraat). 

Iedereen was het erover eens dat die toestand dient verholpen te worden en minstens deze tweede 
bus verplaatst zou moeten worden. Het bestuur zou de vraag stellen aan bpost. Welke reactie heeft 
men ondertussen ontvangen en welke stappen worden er gezet en dit m.b.t. dichtbevolkte 
gebieden met veel bejaarden bijvoorbeeld? 
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Schepen Ilse Lenvain antwoordt: 
 

De vraag omtrent de postbus in de Dr. Persoonslaan en de herlocalisatie van de tweede bus in de 
Overwinningsstraat is via de communicatiedienst van Bpost voorgelegd aan hun manager public 
affairs. We mochten echter nog geen antwoord ontvangen. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Overlast tijdens de openbare werken in de Molenstraat 
 
Bijna elke gemeenteraad dienen de werken in de Molenstraat aan bod te komen. Op sommige 

plaatsen heeft men als toegang tot de panden - blijkbaar in tegenstelling tot op andere plaatsen - 

bijzondere onveilige situaties gecreëerd. Van waar dit onderscheid? Is het nu wachten tot er een 
zwaar ongeval gebeurt of zal men ingrijpen wanneer de veiligheid niet gerespecteerd wordt? 
Daarenboven waren er weeral problemen bij de vuilnisophaling op 20 januari lln. en reageert men 
blijkbaar zeer korzelig bij IVAREM wanneer bewoners navraag doen. Het is niet de eerste keer dat 
er zich daar problemen voordoen, maar deze zijn nadien opgelost en men kan zich de vraag stellen 
waarom dit nu opnieuw begint. 
 

Schepen Spiessens antwoordt: 
 
“De werken in de Molenstraat verlopen heel wat minder vlot dan voorzien door een aantal 
technische moeilijkheden.  Aannemer AGB en de nutsbedrijven werkten er afgelopen periode 
afwisselend om tegemoet te komen aan deze moeilijkheden en de werken toch technisch mogelijk 
te maken.  Hierdoor waren er afgelopen tijd ook ploegen van verschillende aannemers actief 
binnen de werkzone.  De initiële fasering voorzag echter in een meer eenduidige fasering waarbij 

de nutsbedrijven slechts in één tussenliggende periode aan het werk zouden zijn.  Voor deze 

periode werden al de nodige afspraken gemaakt met de nutsbedrijven, onder meer naar hinder 
toe.  Zijn dienen tijdens hun werken de taken van aannemer AGB over te nemen, onder meer in 
zake het in standhouden van de signalisatie en de minderhinder steenslag, de afspraken rond 
huisvuilophaling,… .  Door de technische moeilijkheden op de werf werd deze initiële fasering reeds 
meermaals gewijzigd.  Mogelijk heeft dit er voor gezorgd dat de afspraken niet steeds tijdig bij de 

juiste onderaannemers raakten, en leidde dit tot onnodige hinder en herhaling van eerdere 
problemen. 
Stilaan raken de werken weer genormaliseerd.  We dringen er nogmaals bij alle partijen op aan om 
de gemaakte afspraken te respecteren en duidelijk te communiceren aan alle 
(onder)aannemers.  We zullen ook de bewoners informeren over de aangepaste planning.   
Daarnaast wijzen we er nogmaals op dat er nog steeds periodiek plaatsbezoeken worden 
uitgevoerd door de veiligheidscoördinator voor deze werf, en ook hij in zijn verslagen alle punten 

die de veiligheid in gedrang kunnen brengen, aankaart.  Deze verslagen worden ook steeds 
rechtstreeks bedeeld aan de nutsbedrijven.” 
 
Raadslid Meeus wijst er nogmaals op dat veiligheid zeer belangrijk is. 
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