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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 31 maart 2020  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

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

Michel Eeraerts, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Carine Praet, 

Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique 

De Wever, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van 

Dyck, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden. 

 

Luc Spiessens, Ronald Somers, Maaike Bradt, Ilse Lenvain, Bavo 

Anciaux, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Anita Moens, Daniel De Maeyer, Thierry 

Serrien, Nelleke Van de Ven, raadsleden. 

 

Murat Oner, schepen. 

 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 13 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Facility 

2. Aankoop veegwagen - wijze van gunnen : vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

Financiën 

3. Advies over de jaarrekening van het Autonoom gemeentebedrijf 2019 

overeenkomstig het wetboek van vennootschappen 

4. Retributiereglement voor individueel bezoldigd personenvervoer - Vergunning 

bestuurderspas en machtiging standplaatstaxi 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

5. Individueel bezoldigd personenvervoer 
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6. aanpassing gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten 

Openbare werken 

7. Wegenis- en rioleringswerken uitbreiding Schoondonkweg - goedkeuring 

ontwerpdossier 

Omgeving 

8. Vastlegging rooilijnen en weguitrusting voor een nieuw plein (Vrijheidsplein) 

OMV20190006V - goedkeuring rooilijnplan 

9. Reglement Willebroek zet de bloemetjes buiten 

Mobiliteit 

10. Raamcontract wegmarkeringen 2020/2022 - wijze van gunnen : 

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - 

Goedkeuring starten procedure en publicatie 

IVA Innova 

11. Afstand grondperceel liftkoker  - A De Smedt 

12. Overeenkomst ruil en afstand met IGS aanleg Brownfieldlaan 

Leven en reizen 

Sportdienst 

13. Goedkeuring aanpassingen reglement subsidiëring infrastructuurwerken door 

sportverenigingen 
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OPENBARE ZITTING 

 
De voorzitter opent de vergadering met duiding waarom de gemeenteraad fysisch plaatsvindt en 
niet digitaal. Er werd vorige week met de fractieleiders een test uitgevoerd via skype, maar dit gaf 
niet het benodigde resultaat. Daarom besloten de fractieleiders om de GR fysisch te laten 
plaatsvinden mits in achtname van alle preventieve hygiënemaatregelen. Tegen de volgende GR 
zal er hoogstwaarschijnlijk een digitale vergadering kunnen plaatsvinden. 
De burgemeester en de algemeen directeur geven vervolgens een toelichting over de aanpak van 
de coronacris te Willebroek. 

 
Groen wenst de organisatie en het bestuur te feliciteren voor de aanpak van de coronacrisis in 
Willebroek. 
 
Raadslid Reyntiens vraagt hoe de situatie in het WZC is. Voorlopig hebben we weet van 2 
besmettingen bij personeel. Van zodra dit geweten was, werden er extra maatregelen genomen in 

het WZC. 

 
Raadslid De Laet geeft aan dat we nu zien hoe belangrijk solidariteit is en hoe belangrijk een 
overheid en de sociale zekerheid is. Niet iedereen heeft dit altijd gevonden, maar nu zien we wat er 
in landen gebeurt waar geen sociale zekerheid is of waar stevig bespaard werd in de sociale 
zekerheid of in de overheid. Hopelijk blijft de solidariteit ook nadien nog bestaan. Het raadslid zegt 
dat het belangrijk is om nu constructief te zijn en om nu samen te werken, maar vindt wel dat er 

ook wel kritische noten mogen meegegeven worden. 
 

 Hij betreurt dat de vorige GR via een simpele mededeling afgelast werd, gewoon owv het 
feit dat de meerderheid niet met voldoende volk was. 

 Nu hebben we ingestemd om geen bijkomende punten in te dienen, maar dit betekent wel 
dat we nu 2 gemeenteraden op rij onze rol niet optimaal kunnen spelen. 

 Hij betreurt dat men in de pers heeft moeten lezen welke maatregelen Willebroek wenst te 

nemen. Het had een kleintje geweest om het persbericht ook aan de raadsleden door te 
mailen. Bovendien zijn alle maatregelen gemeenteraadsbeslissingen. Dit had veel beter 

overgekomen. 
 Het raadslid vindt het positief dat we een pak meer budget vrij maken dan enkele andere 

gemeenten, maar geeft aan dat er wel enkele dingen opvallen: 
o Men spreekt over het engagement van personeel en de enorme inzet. Dus zouden 

we ook structurele maatregelen willen zien naar het perosneel toe, misschien zelfs 

iets financieels. 
o Ook het verenigingsleven is getroffen. Ook hier hadden we graag een plan tot 

ondersteuning gezien. 
o Bij de lokale middenstand worden 1600 handelaars vrijgesteld van de 

bedrijfsbelasting, maar we vragen ons af of dit voldoende is. 
o Tot slot kunnen we nu reeds meegeven dat we de volgende GR zullen voorstellen 

om M. Van Ranst ereburger van Willebroek te maken. We zullen daartoe een 
voorstel indienen en hopen dat dit deze keer beter behandeld wordt, dan bij de 2 
DJ’s. 
 

De burgemeester geeft aan dat hij het engagement van het personeel elke dag ondervindt. In 

uitzonderlijke omstandigheden, zie je onderlinge samenwerking en verbondenheid versterken. We 
zijn momenteel aan het schrijven aan de RPR en zullen dit hierin zeker meenemen. Ook de 

verenigingen zullen we meenemen aangezien dit een belangrijke poot is in de samenleving. Voor 
de lokale middenstand is schepen Lenvain volop de maatregelen aan het bekijken en schepen 
Spiessens bekijkt momenteel welke verschuivingen mogelijk zijn in de meerjarenplanning. Toch 
zullen we ook keuzes moeten maken en dit zullen we zeker bekijken in commissie. 
 
Raadslid De Laet geeft aan dat zijn vraag voor personeel gaat over een beloning voor het werk dat 
er nu gepresteerd wordt en dus niet over het statuut. Verder vraagt het raadslid om de raad te 

betrekken bij het uitwerken van de maatregelen zelf. 
 
De burgemeester geeft aan dat dit de bedoeling is. 
 



4 

Raadslid K. Eeraerts vraagt om in een commissie alles gezamenlijk te bekijken. Partijovergrenzend 

maar volgens het raadslid zal dit bij de meerderheid moeten beginnen. Hij vraagt hen om eens 
goed na te denken hoe zij communceren naar de raad toe. Op het eind van de crisis zullen we 
beoordelen, constructief als het kan, hard als het moet. Het raadslid hoopt dat men gezamenlijk 
naar buiten kan komen en dat men het niet van de pers moet lezen. 

 
De burgemeester zegt dat hij reeds mea culpa geslagen heeft inzake de berichtgeving naar de 
raadsleden. Hij geeft ook wel aan dat het soms moeilijk is om te wachten, aangezien sommige 
maatregelen dringend zijn. En als er dringende zaken zijn, zegt de burgemeester zijn 
verantwoordelijkheid ook op te nemen, maar dat wil niet zeggen dat hij de raad wil passeren. 
 
Raadslid K. Eeraerts zegt dit reeds 6 keer gehoord te hebben, maar vindt dat we vooruit moeten. 

Het raadslid denkt dat we nog niet in de helft van de crisis zitten en vindt dat we moeten beseffen 
dat het ernstig is. 
 
Raadslid De Laet vraagt hoe mensen weten dat men niet hoeft te betalen in de parkeerautomaten. 
 

De burgemeester zegt dat de firma aangegeven heeft om geen controles meer uit te voeren. 

 
Raadslid K. Eeraerts zegt dat een aantal gemeenten werken met 1 A4’tje waarop alle maatregelen 
staan. Een A4’tje dat je overal terug vindt en dat je bijvoorbeeld bij de handelaars kan afficheren. 
 
Schepen Spiessens zegt dat dit gecommuniceerd werd via website en sociale media. Aangezien de 
parking ondertussen vol staat, vermoedt hij dat de bevolking wel op de hoogte is. Verder zegt hij 
dat er bewust gekozen is om niet met een 10-puntenplan te komen, maar om te werken via 

participatie en de mensen deels zelf te laten kiezen. Bovendien is het volgens de schepen nogal 
moeilijk om een affiche omhoog te hangen bij handelaars aangezien ze allemaal dicht zijn. 
 
Raadslid K. Eeraerts geeft aan dat hij bedoelde om alle zaken die reeds beslist zijn op 1 A4’tje te 
zetten.  

 
 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Raadslid K. Eeraerts had volgende opmerkingen: 

Bij agendapunt 2: “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” wijzigen in 
“Raadslid K. Eeraerts vindt dat men een hypocriete houding aanneemt en daarom zal hij zich 
onthouden.”  
 
Bij bijkomend agendapunt inzake volkshuisvesting: “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.” wijzigen in “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 bij ieder gezin dat nu meer moet betalen, 

langs te gaan en te informeren of er noden zijn. Dit dient dan te gebeuren door bijvoorbeeld de 
maatschappelijke werkers of anderen die bevoegd zijn. Burgers durven dikwijls de stap naar het 
OCMW niet te zetten uit schaamte voor hun persoonlijke situatie.” 
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Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad 
van 28 januari 2020. 

 
 

Facility 

2. Aankoop veegwagen - wijze van gunnen : vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 
In de begroting 2020 werd krediet voorzien voor de aankoop van  een gemeentelijke veegwagen. 
Het vegen van de wegen en fietspaden is essentieel in het Proper Willebroek- programma. 

 

Feiten en context 

Goedkeuring lastvoorwaarden in CBS van 20/3/2020. 
 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurs-handelingen, 
en latere wijzigingen. 
 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
 

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

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het 
geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 214.000,00 niet). 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 

 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

Adviezen - argumenten 

In het kader van de opdracht “Aankoop veegwagen” werd een bestek met nr. 2020/249 opgesteld 

door de Facilitaire dienst. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 169.421,48 excl. btw of € 204.999,99 incl. 
21% btw. 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : 000207 ARK: 2430000 Code beleidsveld: LE/0200 

Actie: 000056 Bedrag :  
 

 

Raadslid Vanoverschelde geeft aan dat er ondertussen elektrische alternatieven zijn voor 
4 cylinder diesels. Hij doet de suggestie om te kijken naar een elektrisch alternatief, 
aangezien dit goed is om onze 1% te halen. Alle beetjes helpen. 

Besluit: 

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

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

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

Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, 

Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Maaike Bradt 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Anthony Vanoverschelde 

De gemeenteraad besluit : 
 
Artikel 1 –  
Het bestek met nr. 2020/249 en de raming voor de opdracht “Aankoop veegwagen”, opgesteld 
door de Facilitaire dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
€ 169.421,48 excl. btw of € 204.999,99 incl. 21% btw. 
 
Artikel.2 –  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
 

Artikel 3 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
 

Financiën 

3. Advies over de jaarrekening van het Autonoom gemeentebedrijf 2019 

overeenkomstig het wetboek van vennootschappen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeenteraad van 27 juni 2017 heeft het autonoom gemeentebedrijf Willebroek opgericht. In 
de zitting van 18 mei 2018 van het college van burgemeester en schepenen werd bedrijfsrevisor 
Freddy Caluwaerts, van Caluwaerts en co aangesteld. 
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Juridische grond 

De schema’s van de jaarrekening voor de ondernemingsboekhouding moeten worden overgemaakt 
op basis van het rekeningstelsel en moeten een indeling hebben die beantwoordt aan de wet van 
17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (KB 
van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de 

ondernemingen en het KB van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van het 
algemeen rekening stelsel). 
 
Het Belgisch boekhoudrecht beschouwt autonome gemeentebedrijven met een statutaire opdracht 
van commerciële, financiële of industriële aard als een onderneming. Deze 
“overheidsondernemingen” moeten dan ook een aantal bepalingen volgen van de 
vennootschapsboekhouding voor de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de 

jaarrekening en voor de opmaak van het jaarverslag. 
 
Het autonoom gemeentebedrijf Willebroek voldoet aan de criteria van de kleine vennootschappen 
en dient bijgevolg de jaarrekening volgens het verkort schema voor de ondernemingen neer te 
leggen en te publiceren bij de balanscentrale. 

 

2017 is het oprichtingsjaar van het autonoom gemeentebedrijf Willebroek. Pas in 2018 werd 
gestart met de effectieve werking.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt 
 
Raadslid De Laet zegt zich te onthouden owv het feit dat we nog steeds niet weten of het 

AGB ook rendeert. Bovendien staan er ook veel middelen in voor prestaties aan derden. 
 
De burgemeester antwoordt dat dit erelonen zijn o.a. in kader van dossier van de schalk. 

Besluit: 

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

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

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

Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, 

Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Maaike Bradt 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Anthony Vanoverschelde 

De gemeenteraad neem kennis van de jaarrekening 2019 van het autonoom gemeentebedrijf 
Willebroek : 

 

Artikel 1 : 
De jaarrekening 2018 wordt volgens de BBC – reglementering en de vennootschapsbelasting 
vastgesteld 
 

a) Balans op 31/12/2018 
ACTIEF       PASSIEF 
 Vlottende activa :  275.926,48   Schulden KT :     254.249,73 

 Vaste activa :   849.323,12   Schulden LT :    835.534,08 
        Overlopende rekening :      10.021,79 
        Nettoactief :       25.444,00 
 TOTAAL ACTIEF :  1.125.249,60   TOTAAL PASSIEF  1.125.249,60 
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b) Resultatenrekening 2019 

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar  :   - 14.423,58 
 
 

4. Retributiereglement voor individueel bezoldigd personenvervoer - 

Vergunning bestuurderspas en machtiging standplaatstaxi 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 17 december 2019 zijn de belasting- en retributiereglementen voor de 
periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.  

 

Feiten en context 

De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op  

31 december 2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de 
aanslagjaren 2020 tot en met 2025. 
 
De regelgeving omtrent de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder werd per ingang vanaf 1 januari 2020 gewijzigd, naar de regelgeving omtrent het 
individueel bezoldigd personenvervoer. Hiervoor dient een nieuw retributiereglement goedgekeurd 
te worden. 
 
De financiële dienst stelt voor om het retributiereglement voor individueel bezoldigd 
personenvervoer – vergunning – bestuurderspas en machtiging standplaatstaxi voor de periode 

beginnend 1 april 2020 en eindigend 31 december 2025 goed te keuren. 
 

Juridische grond 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer; 
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de 

exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer; 
- Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging 

voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg; 
- Belasting op voertuigenverhuur met bestuurder van 17 december 2019; 

 
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit. 
 

Adviezen - argumenten 

De financiële dienst stelt voor het retributiereglement goed te keuren voor een periode met ingang 

van 1 april 2020 en eindigend op 31 december 2025. 

 
Het college heeft het retributiereglement goedgekeurd in het college van 13 maart 2020, voor een 
periode met ingang van 1 april 2020 en eindigend op 31 december 2025. 
 
Raadslid Meeus vraagt of hij hieruit mag afleiden dat dit een regeling is die van bovenaf 
komt en nu extra lokaal vertaald wordt. Hij vraagt zich af of men hier iemand gaat voor 

vinden. 

Besluit: 

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

Reyntiens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 
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Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, 

Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Maaike Bradt 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Anthony Vanoverschelde 

Artikel 1:  
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor individueel bezoldigd personenvervoer – 
vergunning – bestuurderspas en machtiging standplaatstaxi goed voor een periode met ingang van 

1 april 2020 en eindigend op 31 december 2025. 
 

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

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

5. Individueel bezoldigd personenvervoer 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeenten kregen een belangrijke taak toebedeeld in de Vlaamse taxireglementering. Ze staan 
in voor het afleveren van de vergunningen voor de taxidiensten en voor de controle op de 
afgeleverde vergunning. 
 
Eind 2019, m.n. november en december, werden er infomomenten georganiseerd voor gemeenten 
betreffende de nieuwe regelgeving voor taxidiensten. 

 
De regelgeving omtrent de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder werd per ingang vanaf 1 januari 2020 gewijzigd, naar de regelgeving omtrent het 
individueel bezoldigd personenvervoer. Deze wordt bepaald in: 

 het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer; 
 het besluit van de Vlaamse regering van 11 augustus 2019 betreffende de 

exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. 

 
 

Feiten en context 
 
Op 1 januari 2020 is de regelgeving omtrent het individueel bezoldigd personenvervoer in werking 
getreden. 
 

De gemeente dient conform deze regelgeving het volgende te voorzien: 
- Gemeentelijk reglement betreffende machtigingen voor standplaatstaxi’s (bijlage 1); 
- Aangepaste retributiereglementen voor exploitatie vergunning, machtiging en 

bestuurderspas; 
- Aanvraagformulier voor een bestuurderspas (bijlage 2); 
- Aanvraagformulier voor een vergunning (bijlage 3); 
- Aanvraagformulier voor een machtiging (bijlage 4); 

- Sjabloon voor een bestuurderspas (bijlage 5); 
- Sjabloon voor een machtiging (bijlage 6); 
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- Tarievenkaart standplaatstaxi (bijlage 7). 

 
Bij de uitwerking van deze documenten werd gebruik gemaakt van sjablonen en informatie vanuit 
de VVSG. 
 

De dienst financiën is op de hoogte dat er nog een aangepast retributiereglement opgemaakt dient 
te worden dat de retributies voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer, 
bestuurderspas (wettelijk vastgelegd). 
 
Volgens de nieuwe regelgeving dienen de gemeenten op eerste verzoek te voorzien in 
standplaatsen. Om op dit eerste verzoek te kunnen ingaan, heeft de dienst lokale economie enkele 
mogelijke standplaatsen opgelijst. Er werden adviezen gevraagd aan betrokken diensten op 

24/02/2020. Er werd een overzicht voor standplaatsen opgemaakt (bijlage 8). De dienst mobiliteit 
en openbare werken dient deze locaties voor standplaatsen zichtbaar en herkenbaar te maken. 
 
Binnen deze wetgeving werd een nieuwe databank opgericht (Centaurus2020). In deze databank 
wordt ook de mogelijkheid voorzien om als aanvrager een digitale aanvraag in te dienen. 

 

Bestaande vergunningshouders zijn in de mogelijkheid om de termijn van hun huidige vergunning 
onder de oude regelgeving uit te doen, tot aan de vervaldag. Het oude retributiereglement omtrent 
exploitatie van VVB blijft voor hen nog van kracht. 
 
 
Juridische grond 
 

Decreet over lokaal bestuur 22 december 2017; 
 
Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en 
tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen verschenen in het Staatsblad van 21 augustus 
2001, aangevuld met wijzigingen; 
 
Het gemeentelijk reglement met betrekking tot de vergunningen voor het exploiteren van 

taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en het gebruik van 

voertuigen met bestuurder en het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 januari 2005. 
 
Het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer; 
 

Het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden 
voor het individueel bezoldigd personenvervoer. 
 
De collegebeslissing van vrijdag 6 maart 2020. 
 
 
Adviezen 

 
Politie verkeer: 24/02/2020 
Verkeerstechnisch advies politie : GUNSTIG voor alle locaties Nodig voor al die locaties? Dat is een 
heel ander gegeven ...! 
 

Mobiliteit en openbare werken: 24/02/2020 
Geen bezwaar vanuit MOW. 

 
Station – dit is een tijdelijke locatie – in het kader van Willebroek Morgen – Fase 4 zal de 
stationsomgeving hertekend worden en uitgebouwd worden als Mobipunt.  Het integreren van een 
taxi-plaats in het definitieve ontwerp is voorzien binnen de ontwerpplannen.   
 
Schalk – beide locaties zijn mogelijk – er moet daar sowieso een parkeervak aangebracht worden 

op de (kassei)parkeerstrook.   
 
Argumentatie Lokale Economie  
Door de grote wijzigingen in de wetgeving omtrent het personenvervoer vanaf 01/01/2020 en het 
uitdoven van bestaande vergunningen onder de vorige regelgeving, merkt de dienst lokale 
economie vele onduidelijkheden op.  
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Een duidelijk en toegankelijk overzicht is noodzakelijk om de nieuwe regelgeving en 

aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk te communiceren. De dienst lokale economie heeft 
ervoor gekozen om een beknopt schema/ overzicht (bijlage 10) op te maken.  
 
De dienst lokale economie heeft in het verleden reeds enkele malen te maken gekregen met 

onduidelijke en mogelijk vervalste documenten, die zij enkel heeft opgemerkt door op papier te 
controleren. Men kan nu digitaal of analoog een aanvraag indienen. De dienst lokale economie is 
van mening haar bezoekers en contacten te adviseren om aanvragen zoveel als mogelijk op papier 
te blijven indienen. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 

 
Er dient een nieuw/ aangepast retributiereglement goedgekeurd te worden. 
 
Communicatie: nieuwe regelgeving en aanvraagprocedure communiceren via website. 

Besluit: 

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

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

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

Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, 

Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Maaike Bradt 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Anthony Vanoverschelde 

De gemeenteraad besluit: 
 

Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan het gemeentelijk reglement betreffende machtigingen voor 
standplaatstaxi’s en bijhorende formulieren. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen volmacht te geven tot het bepalen en wijzigen van de 
norm van het aantal standplaatstaxi’s en het bepalen en wijzigen van de locatie van de 

standplaatstaxi’s. 

 
 

6. aanpassing gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Naar jaarlijks gewoonte wordt er tijdens het laatste volledige weekend van juni het evenement 
“Kanaalfeesten en braderie” georganiseerd. 
 
In de gemeenteraad van 23 februari 2016 werd het gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten 

goedgekeurd. De voorbije jaren werden er al enkele wijzigingen goedgekeurd, de laatste dateert 
van 26 februari 2019. 
 
Bijlage 6 Kanaalfeesten in de politieverordening werd aangenomen in de gemeenteraad van 16 
december 2014 met een wijziging van de bestuurlijke verordening op 21 februari 2017 en 27 
februari 2018. 
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Feiten en context 

Tijdens de startvergadering d.d. 20 februari 2020 gaf de stuurgroep zijn akkoord dat het 
gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten dient aangepast te worden wegens een wijziging in 
het braderieplan, de vigerende wetgeving omtrent het gebruik van cateringmateriaal op publieke 
evenementen en in kader van de algemene veiligheid en reinheid. 

 
Op woensdag 4 maart 2020 zitten de diensten lokale economie en evenementen samen om de 
aanpassing van het reglement te bespreken. 
 
In bijlage het gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten. 
 

Juridische grond 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 inzonderheid artikel 40  
 
Politieverordening inzonderheid bijlage 6. Kanaalfeesten aangenomen in de gemeenteraad van 16 
december 2014 en gewijzigd in de gemeenteraad van 21 februari 2017 en 27 februari 2018. 

 
Gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 

2016 en gewijzigd in de gemeenteraad van 21 februari 2017, 27 februari 2018 en 26 februari 
2019. 
 

Adviezen - argumenten 

Adviezen werden bekomen tijdens de startvergadering van de stuurgroep op donderdag 20 
februari.  

Bijkomende adviezen - feedback werden gevraagd aan veiligheidsdiensten op 4 maart 2020: 

 

Veiligheidsdiensten: 

brandweer  
geen bijkomend advies ontvangen  

 
politie 
geen bijkomend advies  

 
noodplanambtenaar 
geen bijkomend advies ontvangen 

 

gemeentelijke diensten 

evenementen 

geen bijkomend advies ontvangen  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Het gewijzigd gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten zal, na goedkeuring door de 

gemeenteraad, op de gemeentelijke website gepubliceerd worden en aan alle standhouders 
verstuurd worden via briefwisseling. 

Besluit: 

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

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

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

Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, 

Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Maaike Bradt 
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Anthony Vanoverschelde 

De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan het gewijzigd gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten. 
Dit aangepast reglement vervangt het reglement van 23 februari 2016 en de wijzigingen van  
21 februari 2017, 27 februari 2018 en 26 februari 2019. 

 
 

Openbare werken 

7. Wegenis- en rioleringswerken uitbreiding Schoondonkweg - goedkeuring 

ontwerpdossier 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het initiële ontwerpplan voor de nieuwe industrieweg Schoondonkweg voorzag in een aftakking 
richting het Zeekanaal, parallel aan de N16.  Volgens het tracé der wegen, goedgekeurd in zitting 
van 20 maart 2012, zou deze aftakking niet worden overgedragen aan de gemeente.  In zitting van 
de gemeenteraad van 26 juni 2012 werd echter wel besloten deze aftakking bijkomend op te 
nemen in het openbaar domein. 
 
Tijdens de realisatie van de wegeniswerken werd echter overeengekomen deze aftakking voorlopig 

niet aan te leggen conform de stedenbouwkundige vergunning, maar enkel een verharding in 
steenslag te voorzien.  Als gevolg hiervan werd dit gedeelte van de Schoondonkweg opnieuw niet 

langer beschouwd als ‘openbare weg’, en werd ook de verdere overdracht ervan niet langer in 
overweging genomen. 
 
Voor deze aftakking werd in latere fase een nieuw dossier tot omgevingsvergunning ingediend.  
Ook hierbij zou deze weg een privatief karakter blijven behouden.  Een omgevingsvergunning 

hiertoe werd afgeleverd op 3 augustus 2018. 
 

Feiten en context 

Aangezien de aftakking, conform het dossier ingediend in 2018, privatief zou blijven, werd ook in 
2018 geen tracé der wegen goedgekeurd door de gemeenteraad, en evenmin een 
ontwerpdossier,… .   

 
Na nieuw overleg met de ontwikkelaar, De Paepe Group nv, werd in 2019 besloten de weg toch op 
te nemen in het openbaar domein.  Dit noodzaakt onder meer de goedkeuring van een 
ontwerpdossier door de gemeenteraad.   

 

Juridische grond 

De initiële vergunning voor de weg werd afgeleverd op 31 januari 2012 door de gewestelijke 

stedenbouwkundige ambtenaar.  Het college nam hiervan kennis in zitting van 17 februari 2012. 
 
Het initiële tracé der wegen, waarbij de aftakking privatief zou blijven, werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 20 maart 2012.  
 
In zitting van 26 juni 2012 besliste diezelfde gemeenteraad toch over te gaan tot opname van de 
aftakking in het openbaar domein.   

 
Op 3 augustus 2018 werd een nieuwe omgevingsvergunning afgeleverd voor de aftakking waarbij 
het tracé en de opbouw licht gewijzigd werden.   
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In overleg met de ontwikkelaar werd besloten de aftakking finaal toch op te nemen in het openbaar 

domein, conform de beslissing van 26 juni 2012. 
 
In toepassing van  artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 
1953 waarbij bepaald wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de 

omstandigheden vereist, de toelating tot openen van wegen aan de volgende voorwaarden kunnen 
onderworpen worden: 

1. de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg; 
2. de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 

openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen; 
 
De ontwikkelaar  is verplicht  in te staan voor de aanleg van de wegenis- en rioleringswerken en de 

nutsvoorzieningen. 
 
De nodige garanties dienen gegeven aan ons bestuur. 
 
Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van dit dossier in zitting van 6 maart 

2020.  

 

Adviezen - argumenten 

Door studiebureau Sweco Belgium nv, Posthofbrug 2-4 bus 1, 2600 Antwerpen, werd in overleg 
met alle betrokken partijen een ontwerpdossier opgesteld voor de wegenis- en rioleringswerken 
voor de uitbreiding van de Schoondonkweg, dit conform de omgevingsvergunning d.d. 3 augustus 
2018.  Dit dossier voorziet ook al in een tweede ontsluitingsweg, op te nemen in het openbaar 
domein (aantakkend op de Schoondonkweg achter het terrein van Axi, gelegen aan de Molenweg 

107).  Dit deel wordt voorlopig nog uitgesloten aangezien hier nog geen tracé/rooilijnplan voor 
werd goedgekeurd en ook het ontwerp nog niet definitief is.   
 
Het globale ontwerpdossier wordt nu, samen met de overeenkomst tot overdracht van de wegenis, 
ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en ter goedkeuring 
aan de gemeenteraad (mits uitsluiting van de tweede aftakking).   
 

Financiële gevolgen & communicatie 

De globale wegenis- en rioleringswerken worden geraamd op € 4.345.963,20 en vallen volledig ten 
laste van de ontwikkelaar, De Paepe Group nv, Adelaarstraat 24 te 9051 Gent.   
 
Er zijn geen verdere financiële gevolgen voor het gemeentebestuur, tenzij het latere onderhoud 
van de wegenis na definitieve overdracht. 

 
Raadslid Meeus vraagt of er bekeken werd welk effect dit heeft voor de mobiliteit. En 
wat met de afschaffing van de spooroverweg. Is dit ingeschat? 
 
Schepen Spiessens antwoordt dat de spporweg niet relevant is in dit dossier; het gaat 
hier over een interne weg op industrieterrein richting kade. Uiteraard is er nagedacht 
over de mobiliteit. Als we het rond punt daar aanpakken, kan deze weg gebruikt worden 

als ontsluiting. Ook nadien zou dit kunnen in geval van calamiteiten op het nieuwe 
kruispunt. 

Besluit: 

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

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

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

Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, 

Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Maaike Bradt 

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

Voor de fractie Groen stemmen voor: Anthony Vanoverschelde 

De gemeenteraad besluit: 

 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier en de overeenkomst met de ontwikkelaar voor de 
wegenis- en rioleringswerken in het kader van de uitbreiding van de Schoondonkweg, mits 
uitsluiting van de aantakking ter hoogte van de Schoondonkweg achter het terrein van Axi, gelegen 
aan de Molenweg 107. 

 
 

Omgeving 

8. Vastlegging rooilijnen en weguitrusting voor een nieuw plein 

(Vrijheidsplein) OMV20190006V - goedkeuring rooilijnplan 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het college van burgemeester en schepenen ontving op 25 september 2019 een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen interne referentie OMV20190259: 
aanleg van een publiek toegankelijk plein (Vrijheidsplein) - op een perceel gelegen 
Mechelsesteenweg zn - kadastraal gekend als Willebroek, afdeling 2 sectie B nr.(s): 483L, 487N, 
487P, 488P, 488R, 489 (2), 489E en 598F. 
 
Het dossier werd op 21 oktober 2019 volledig en ontvankelijk verklaard. 
 

Op 13 maart 2020 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor te 
stellen om over te gaan tot het goedkeuren van het rooilijnplan, weguitrusting, groenvoorzieningen 

en verlichting. 
 

Feiten en context 

De omgevingsvergunningsaanvraag omvat wegeniswerken (aanleg van een openbaar plein) 

waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft. Indien de bevoegde overheid oordeelt 
dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de 
zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. 
 
Het dossier dient aan de gemeenteraad te worden voorgelegd voor goedkeuring van de rooilijnen 
(rooilijnplan), de weguitrusting, groenvoorzieningen, verlichting en oplegging van de lasten voor 
uitvoering van het openbaar domein.  

 
Openbaar onderzoek 
De aanvraag werd van 10 december 2019 tot en met 8 januari 2020 openbaar gemaakt volgens de 
regels vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
Er werden geen (0) bezwaarschriften ingediend. 
 

Juridische grond 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten, inzonderheid op artikel 
4.2.17. 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 betreffende de vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen en voetgangersverkeer. 
 

Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
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buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

 
Het decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid. 
 
Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke 

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

worden: 
- de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg 
- de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 

openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen. 
 

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

 
Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, dit decreet trad in werking op 1 
september 2019.  
 

Adviezen - argumenten 

Art. 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning stelt het volgende: “Als de 
vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 

heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan 
worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de 
bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. 
Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de 
Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De 
gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen 
een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.” 

 
Art. 75 van het Decreet betreffende Omgevingsvergunning stelt het volgende: “De bevoegde 
overheid kan aan een omgevingsvergunning lasten verbinden. Die lasten vinden hun oorsprong in 
het voordeel dat de begunstigde van de omgevingsvergunning uit die vergunning haalt en in de 
bijkomende taken die de overheid door de uitvoering van de vergunning op zich moet nemen. 
Lasten kunnen ook inhouden dat als de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, vrij en 

onbelast de eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare 
wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden 
waarop die worden of zullen worden aangelegd.” 
 
Overwegende dat de ontwikkelaar verplicht dient in te staan voor de aanleg van de weg- en 
rioleringswerken en de nutsvoorzieningen. De kostenramingen van de nutsmaatschappijen zullen 
als lastvoorwaarden in de verkavelingsvergunning worden opgelegd.  

 
Er moet een overeenkomst worden opgemaakt met de gemeente. In deze overeenkomst moeten 
de gevraagde aanvullingen van de meetstaat in verband met de aanleg en inrichting van het 
openbaar domein worden opgenomen. 

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

 
Het vastleggen van het wegtracé en rooilijnen heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde 
breedte te brengen om te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken kunnen 
worden opgericht.  
 
Het terrein dat aan het openbaar domein wordt overgedragen (toegevoegd) heeft een oppervlakte 

van cira 338,95 m² volgens het opmetingsplan van Avantgarden nv. 
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Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, 

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

 
Adviezen 
 
Aan de Brandweerzone Rivierenland werd op 28 oktober 2020 advies gevraagd.  
Op 28 oktober 2020 werd meegedeeld dat men geen bezwaar heeft tegen de aanvraag. 
 
Aan Fluvius werd op 21 oktober 2019 advies gevraagd. 

Op 15 november 2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. 
 
Aan Integan werd op 21 oktober 2019 advies gevraagd, maar hun advies bereikte ons nog niet. 
 
Aan Pidpa werd op 21 oktober 2019 advies gevraagd. 

Op 28 oktober 2019 werd een gunstig advies uitgebracht.  

 
Aan Pidpa-Hidrorio werd op 21 oktober 2019 advies gevraagd. 
Op 31 oktober 2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.  
 
Aan Proximus nv werd op 21 oktober 2019 advies gevraagd. 
Op 28 oktober 2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.  
 

Aan Telenet werd op 21 oktober 2020 advies gevraagd, maar hun advies bereikte ons nog niet.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Niet van toepassing. 
 
Raadslid K Eeraerts vraagt of er rekening gehouden werd met het verkeer. 
 

Schepen Bradt antwoordt bevestigend. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 

Het rooilijnplan, het wegtracé en de wegeniswerken: aanleg van een openbaar plein van de 
omgevingsaanvraag met stedenbouwkundige handelingen OMV20190259: aanleggen van een 
publiek toegankelijk plein (Vrijheidsplein) – op een perceel gelegen Mechelsesteenweg zn - 
kadastraal gekend als Willebroek, afdeling 2 sectie B nr.(s): 483L, 487N, 487P, 488P, 488R, 489 
(2), 489E en 598F – goed te keuren. 
 
Artikel 2 

Volgende lasten op te leggen aan de verkavelaar: 
Aanleg van verhardingen (wegenis/plein) en riolering 
Aanleg van groenvoorzieningen 

Aanleg van fietsparkeersysteem en straatmeubilair 
Aanleg van buffer- en infiltratievoorzieningen 
Aanleg van bouwkundige elementen: o.a. keerwanden, trappenpartijen 
 

Eventuele latere lasten die voortvloeien uit de nutsmaatschappijen:  
Uitbreiding van het rioleringsnet van Pidpa Hidrorio 
Uitbreiding van het waterleidingnet volgens kostenraming van Pidpa 
Uitbreiding van aardgas- en elektriciteitsnet en aanleg van openbare verlichting volgens 
kostenraming van Fluvius 
Uitbreiding van het distributienet volgens kostenraming van Telenet 

Uitbreiding van het telefonienet door Proximus 
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De bedragen die worden voorgesteld door de nutsmaatschappijen betreffen slechts “geraamde 

bedragen”, de definitieve afrekening gebeurt op basis van facturen van de betreffende 
nutsmaatschappijen. 
 
Artikel 3 

Dat de verkavelaar de palen en armaturen van de openbare verlichting gratis, vrij en onbelast 
dient over te dragen aan de gemeente en dat de  gemeente hiervan eigenaar blijft. 
 
Artikel 4 
Dat de verkavelaar instaat voor alle benodigde verkeerssignalisatie. De verkavelaar dient hiervoor 
eerst een voorstel in te dienen bij het gemeentebestuur. 
 

Artikel 5 
Dat de groenvoorzieningen kunnen worden aangelegd na afwerking van de verharde gedeelten 
aangezien deze zich in de niet te bebouwen zone bevinden.  
 
Artikel 6 

Dat de keuze van aanplantingen dient te worden beoordeeld door de dienst Omgeving en de 

Gemeentelijke Werkplaats. Bij voorkeur worden inheemse en onderhoudsvriendelijke soorten 
toegepast.  
 
Artikel 7 
Dat alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, 
inclusief zones voor openbaar groen kosteloos aan de gemeente afgestaan dienen te worden om te 
worden ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente Willebroek. De evenetuele kosten aan 

deze overdracht verbonden, neemt de ontwikkelaar ten zijne lasten. 
 
Het terrein dat aan het openbaar domein wordt overgedragen (toegevoegd) heeft een oppervlakte 
van cira 338,95 m² volgens het opmetingsplan van Avantgarden nv. 
 
Artikel 8 
Dat er een overeenkomst moet worden opgemaakt met de gemeente. In de 

samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het volledig technisch dossier moet 

goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd.  

 
 

9. Reglement Willebroek zet de bloemetjes buiten 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

In 2017 heeft de gemeente Willebroek samen met innovatiesteunpunt Vlaanderen en RLRL het 
project “vergroen je voortuin” uitgewerkt om het straatbeeld mooier en ecologischer te krijgen dan 
de huidige invulling (oprit en gras). Uit de evaluatie is gebleken dat het project vergroen je 
voortuin te hoogdrempelig was.   

 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek werkt een laagdrempeliger project uit ‘Willebroek zet de bloemetjes 
buiten’ dat van start kan gaan in 2020. 
 
‘Willebroek zet de bloemetjes buiten’ is een jaarlijks weerkerende wedstrijd waarbij bewoners 
worden gemotiveerd hun (voor)tuin creatief mooi te maken. 

 
Voor deelname aan de wedstrijd dient het inschrijvingsformulier (zie bijlage 1) vóór 31 mei van het 
jaar van deelname ingediend te worden bij het gemeentebestuur. 
 
Om objectief te kunnen vergelijken worden volgende categorieën voorzien: 

1. Open bebouwing: tuin- en gevelbeplanting bij woningen gelegen in open bebouwing 
2. Halfopen bebouwing met voortuin: tuin- en gevelbeplanting aan vóór of zijkant van de 

woning. 
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3. Rijwoning met voortuin: tuin- en gevelbeplanting bij gesloten bebouwing met enkel de 

mogelijkheid om de voortuin te beplanten. 
4. Gevelversiering: tuin- en gevelaanleg bij woningen enkel met de mogelijkheid om aan de 

straatzijde te bebloemen (dit kunnen bloembakken en/of tegeltuintjes in voetpad zijn). 
5. Handelsgroen: tuin- en gevelaanleg die bijdragen tot het verfraaien van een handelszaak 

6. KMO en industriebeplanting: tuin- en gevelaanleg die bijdragen tot het verfraaien van een 
KMO of industriebedrijf. 

7. Boerderijbeplanting: tuin- en gevelaanleg van een land- en/of tuinbouwbedrijf. 
8. Merkwaardige initiatieven: het betreft hier oa beplanting en/of bebloeming van: 

o Kapelletjes 
o Groepsinitiatieven (straatslingers, op elkaar afgestemde tuinen,…) 
o andere 

 
Tussen juni en september zal een jury tweemaal de voortuinen bezoeken en beoordelen op: 
algemeen beeld, plantkeuze, materiaalkeuze, schikking, kleur , onderhoud, natuurwaarde 
(inheemse beplanting, planten voor insecten,…). 
 

De officiële prijsuitreiking vindt plaats in het najaar. Hierbij wordt een gastspreker verwelkomd en 

krijgen alle deelnemers van ‘Willebroek zet de bloemetjes buiten’ een attentie. Door de jury 
worden drie winnaars gekozen, die een prijs krijgen. 
 
Om een goede werking te waarborgen werd een reglement opgemaakt voor deze actie (zie bijlage 
2) 
 

Juridische grond 

- MJP: 000008: Uitbreiden van een bebloemingsactie 
- Goedkeuring PRD nummer 69: Integrale properheid 

 

Adviezen - argumenten 

De gemeentelijke groendienst bracht op 10 maart 2020 een gunstig advies uit. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Niet van toepassing. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan het gemeentelijk reglement voor het project 
‘Willebroek zet de bloemetjes buiten’. 
 

 

Mobiliteit 

10. Raamcontract wegmarkeringen 2020/2022 - wijze van gunnen : 

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking - Goedkeuring starten procedure en publicatie 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente dient in te staan voor het beheer van de verkeersborden en de wegmarkeringen 

langs de gemeentewegen. 
 

Feiten en context 

In het kader van de opdracht ‘Raamcontract wegmarkeringen’ werd een bestek met nr. 2020/247 
opgesteld door de Facilitaire dienst / dienst Openbare Werken en Mobiliteit. 
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De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 148.760,33 excl. btw of € 180.000,00 incl. 

21% btw. 
 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 

bevoegdheden van het college van burgemeester en Schepenen. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen. 
 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 

 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het 
geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet) en artikel 43. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
 

Adviezen - argumenten 

Door de overdracht van de Mechelsesteenweg (N183), de Dendermondsesteenweg (N183) en de 
Boomsesteenweg (N149) is het aantal lopende meters te onderhouden wegmarkeringen enorm 

gestegen.  Daarnaast zijn er langs deze wegen veel diverse markeringen zoals stopstrepen, 

driehoeken voor ‘haaientanen’, zebrapaden, BUS markeringen e.a.. te onderhouden.   
 
Verder zijn er ook een aantal locaties in de gemeente waar, gelet op de verkeersintensiteiten, 
markeringswerken beter uitgevoerd worden in het weekend of ‘s nachts.   
 
Bovendien heeft de gemeente niet altijd het juiste materiaal ter beschikking om het beheer onder 

veilige omstandigheden uit te voeren.   
 
In zitting van 14 februari 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende: 
“Artikel 1 
Kennis te nemen van het ontwerp bestek en de wijze van gunnen ‘raamovereenkomst 
wegmarkeringen 2020/2022’. 
Artikel 2  

Het dossier ter goedkeuring over te maken aan de eerstvolgende gemeenteraad.” 
 
Het dossier wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.   

   

Financiële gevolgen & communicatie 

De nodige kredieten zijn voorzien in MJP2020/2025 onder volgnummer MJP000031 – markeringen.   

Besluit: 

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

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

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

Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, 

Ronald Somers, Ilse Lenvain 
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Maaike Bradt 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Anthony Vanoverschelde 

De gemeenteraad besluit 
 

Artikel 1  
Goedkeuring te hechten aan het bestek en de wijze van gunnen – vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking – starten procedure en publicatie 
dossier ‘raamcontract wegmarkeringen 2020/2022’.   
 
Artikel 2  
Het college te gelasten met de uitvoering van dit dossier.   

 
 

IVA Innova 

11. Afstand grondperceel liftkoker  - A De Smedt 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de periode 1991 – 1993 werd het toenmalige gemeentehuis – feestzaal grondig gerenoveerd. 
 

Met het oog op de toegankelijkheid werd tot oprichting van een lift naar de 1ste verdieping 
(toegang feestzaal) besloten. 

 
 
Feiten en context 
 
Gelet op de technische – bouwkundige beperkingen was het onmogelijk de liftkoker op het 

gemeentelijke perceel op te richten. 
 
In samenspraak met de heer August De Smedt, eigenaar van het aanpalende pand August Van 
Landeghemstraat 103, werd overeengekomen om de liftkoker op het aanpalende perceel August 
van Landeghemstraat 103 op te richten. 
 

De liftkoker, gelegen op het aanpalende perceel, is toegankelijk via openingen in de scheimuur 
tussen het gemeentehuis en het aanpalende perceel. 
 
Na oprichting van de liftkoker werd door het kadaster wat betreft de zate van de liftkoker een apart 
kadastraal perceelnummer toegekend, heden gekend als Willebroek 1ste afdeling sectie A nr. 880/L 

met een oppervlakte van 6 m². 
 

Gelet op gewijzigde beroepsmatige toestand heeft de heer August De Smedt aanpalende 
eigendommen ondergebracht in een vennootschap, dit echter met uitzondering van het 
voornoemde grondperceel van de liftkoker gekend als Willebroek 1ste afdeling sectie A nr. 880/L. 
 
In het kader van de ontwikkeling van het “Huis Van de Vrije Tijd” werden op 12 augustus 2016 de 
aanpalende handelspanden August van Landeghemstraat 103 en 105 ,in eigendom van de “NV 
Louis De Smedt & Zn.” door de Gemeente aangekocht. 

 
Gelet op het feit dat het grondperceel van de liftkoker, gekend als Willebroek 1ste afdeling sectie A 
nr. 880/L, niet ondergebracht was in de vennootschap “NV Louis De Smedt & Zn” werd het 
voornoemd perceel niet toegevoegd aan het gemeentelijk patrimonium. 
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Met de heer August De Smedt werd een akkoord bereikt tot  kosteloze afstand van het 

grondperceel van de liftkoker gekend als Willebroek 1ste afdeling sectie A nr. 880/L.  
 
 
Juridische grond 

 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, gewijzigd. 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 41, §1, 11°. 
 
 
Adviezen – argumenten 

 
De heer August De Smedt gaat akkoord met de kosteloze grondafstand van het grondperceel van 
de liftkoker gekend als Willebroek 1ste afdeling sectie A nr. 880/L met een oppervlakte van 6 m². 
 
Deze kosteloze grondafstand is in hoofde van het openbaar nut. 

 

Voorgesteld wordt hiervoor een administratieve akte op te stellen die nadien zal worden verleden 
voor de Burgemeester. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Er zijn geen financiële gevolgen bij de aanvaarding van deze grondafstand 

Besluit: 

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

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

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

Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, 

Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Maaike Bradt 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Anthony Vanoverschelde 

De gemeenteraad besluit:   
 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan de kosteloze afstand ten gunste van de gemeente van een perceel  
gelegen Willebroek 1ste afdeling sectie A nr. 880/L en met een oppervlakte van 6 m², eigendom van 
de heer August De Smedt, wonende August Van Lanbdeghemstraat 40/B. 

 

Artikel 2  
Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van de administratieve akte in bijlage; 
 
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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12. Overeenkomst ruil en afstand met IGS aanleg Brownfieldlaan 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In artikel 17 –“Bestemming en inplantingsverplichtingen” van de Publiek Private 
Samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord werd bedongen dat de private partner-
ontwikkelaar (Guido Bernaerts) zou instaan voor de ontsluiting: 
  
§4. De Private Partner zal bij de ontwikkeling van het Projectgebied tussen Appeldonkstraat en 
de spoorweg de interne wegontsluiting van de Projectgronden laten aansluiten op de 
wegontsluiting van de KMO-zone “De Veert”, zodat alle bedrijven in dit gebied een rechtstreekse 

wegontsluiting bekomen zonder gebruik te moeten maken van de wegen doorheen de woonwijk.  
§5. De Private Partner draagt substantieel bij tot het conflictloos samenleven van de woonwijk 
met het bedrijventerrein tijdens en na de uitvoering van het Project, zodat de leefkwaliteit binnen 
de woonwijk toeneemt.  

§6. De Private Partner verbindt zich er tevens toe om een overeenkomst te sluiten met 
Waterwegen en Zeekanaal NV voor de realisatie van de ontsluitingsinfrastructuur van het 

Projectgebied  
 
In opdracht van Guido Bernaerts, de privaat partner in het Brownfieldproject Willebroek Noord,  
werd het ontwerp van de wegeninfrastructuur – “Brownfieldlaan” - opgemaakt door het 
studiebureel ARCADE. 
 
De ontknoping met de A12-N177 en aansluiting 1ste deel Brownfieldlaan is inmiddels gerealiseerd. 

 
Echter de voorziene realisatie van het verdere verloop van de Brownfieldlaan – aansluiting en 
verbinding met het KMO-bedrijvenpark De Veert blijft uit. 
 
 
Feiten en context 
 

De zate van het nog te realiseren deel Brownfieldlaan richting KMO-Bedrijvenpark De Veert is 
gelegen op gronden van IGS, INFRABEL, NMBS HOLDING en de privaatontwikkelaar Guido 
Bernaerts zelf. 
 
Door het uitblijven van resultaten en de noodzaak van de realisatie “Brownfieldlaan” werd door de 
dienst GGZ - IVA INNOVA zelf actie ondernomen tot mogelijke verwerving van de zate 

“Brownfieldlaan”.  
 
In voorgaande was het was het een hele zoektocht om betrokken diensten en ambtenaren te 
bereiken om van zowel INFRABEL en NMBS HOLDING. 
 
Na intens overleg met de diensten van NMBS, werd naar analogie met de bezettingsovereenkomst 
met INFRABEL, overeenstemming bereikt. 

 
Het perceel nog in eigendom van IGS NV, gelegen naast de percelen van NMBS en INFRABEL 
(naast spoor 3) vormt in hoofdzaak de zate van de wegenis van de aan te leggen Brownfieldlaan. 
 

Met IGS NV werd een voorakkoord bereikt tot gedeeltelijke ruil en afstand voor de nodige percelen 
voor de aanleg van voornoemde Brownfieldlaan.  
 

 
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°. 
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Adviezen – argumenten 

 
Teneinde het meest gunstige tracé  van de Brownfieldlaan te realiseren en daarenboven een 
optimale perceelsconfiguratie  na te streven van de percelen 1ste afdeling sectie A nrs. 530/T/2 en 
530/03B/deel van de NV IGS en het perceel 1ste afdeling sectie A nr.530/N/6/deel van de 

gemeente Willebroek wordt een ruil voorgesteld: 
 

 NV IGS verklaart akkoord te gaan met de kosteloze ruil van haar perceel Lot 8 deel van 
het kadastraal perceel 1ste afdeling sectie A nr.530/03B/deel aangeduid met blauwe 
omranding op het opmetingplan de dato 29 september 2017 opgesteld door het 
Landmeetkundig studie en vastgoedbureel jan Foqué Bezelaerstraat 128 te Willebroek en 
dit met een oppervlakte van 964 m². 

 
 Dit tegen het gemeentelijk perceel Lot 10 deel van het kadastraal perceel 1ste afdeling 

sectie A nr.530/N/6/deel aangeduid met gele omranding op het opmetingplan de dato 29 
september 2017 opgesteld door het Landmeetkundig studie en vastgoedbureel jan Foqué 
Bezelaerstraat 128 te Willebroek en dit met een oppervlakte van 1.390 m². 

 

Als voorwaarden voor deze ruil om niet zullen alle kosten met betrekking tot de inname van de 
geruilde grond Lot 10 ten laste zijn van de gemeente Willebroek met inbegrip van: 
 

 Het aanvragen en plaatsen van een terreinverharding met asfalt (of evenwaardig) ten 
belope van de volledige geruilde oppervlakte. 

 Het aanvragen en plaatsen van nieuwe afsluitingen aan de nieuwe ontstane perceelsgrens 
met het toekomstige openbaar domein zijn ten laste van de gemeente Willebroek. 

 
Voor wat betreft de aanleg van de Brownfieldlaan gaat IGS NV akkoord met de kosteloze 
grondafstand van het perceel Lot 5 met een oppervlakte van 1.923 m²,  deel van het kadastraal 
perceel 1ste afdeling sectie A nr.530/03B/deel aangeduid in gele kleur met blauwe arcering op het 
opmetingplan de dato 29 september 2017 opgesteld door het Landmeetkundig studie en 
vastgoedbureel jan Foqué Bezelaerstraat 128 te Willebroek. 
 

Als enige voorwaarde geldt hier dat voornoemde kosteloze grondafstand door IGS NV in het 

voordeel van de gemeente  Willebroek is enkel en alleen ten behoeve van de aanleg van de 
Brownfieldlaan gevestigd wordt. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 

 
Wat betreft de financiële gevolgen kunnen deze begroot worden op: 
 

 het verplaatsen en/gedeeltelijk vernieuwen van +/- 75 lopende meter omheining 
 een terreinverharding met KWS van +/- 1.390m² 

 
Voorgesteld wordt deze werken op te nemen binnen het budget van de raamovereenkomst 

“heraanleg toplagen” voorzien binnen het meerjarenplan.    
 
Deze werd opgenomen binnen volgende budgetsleutel: 
•MJP000092: ARK 2240007 / BV 020000 / Actie 000033 – Heraanleg toplagen: € 2.000.000,00 per 
jaar. 

De werken zullen worden uitgevoerd door Wegeplant in het kader van voornoemde 
raamovereenkomst. 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:   
 
Artikel 1  

Goedkeuring te verlenen aan de ruil van het gemeentelijk perceel deel van 1ste afdeling sectie A 
530/N/6 met een oppervlakte van 1.390m², aangeduid als lot 10 op het verdelingsplan opgemaakt 
door het Landmeetkundig studie- en vastgoedbureel Jan Foque de dato 29 september 2017, tegen 
een perceel in eigendom van IGS NV De veert 16 te Willebroek, deel 1ste afdeling sectie A 
nr.530/03/B met een oppervlakte van 964 m², aangeduid als lot 8 op het verdelingsplan 
opgemaakt door het Landmeetkundig studie- en vastgoedbureel Jan Foque de dato 29 
september2017. 

 
Artikel 2 
Goedkeuring te verlenen aan de kosteloze afstand ten gunste van de gemeente van een perceel , 
1ste afdeling sectie A deel van nr. 530/03/B met een oppervlakte van 1.923 m², eigendom van IGS 
NV De Veert 16 te Willebroek, aangeduid als lot 5 op het verdelingsplan opgemaakt door het 
Landmeetkundig studie- en vastgoedbureel Jan Foque, Bezelaerstraat 128 te Willebroek, de dato 

29 september2017. 
 
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. 
 

 

Leven en reizen 

Sportdienst 

13. Goedkeuring aanpassingen reglement subsidiëring infrastructuurwerken 

door sportverenigingen 

Besluit: 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 
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Raadslid Bozyigit vraagt om volgende motie te behandelen: 

 

“Beste meneer de burgemeester, beste voorzitter, beste fractieleiders  

 

We zitten in een periode die voor niemand aangenaam is. Het Coronavirus neemt familieleden, 
vrienden en kennissen af van ons allemaal. Op financieel vlak doet de Coronacrisis armere mensen 
nog meer pijn dan de meer begoeden. We hebben het ongetwijfeld allemaal beter dan een deel van 
de Willebroekenaars, die nu geen of weinig  inkomen hebben door de Corona.  

Ik wil vandaag een motie indienen, namelijk een motie van solidariteit tussen Willebroekenaars, 
over partijgrenzen heen. 

 

Motie van solidariteit: 

De gemeenteraad van Willebroek, in zitting op 31 maart 2020, besluit het integrale 

budget voor zitpenningen van deze gemeenteraad en voor zitpenningen voor de 
eerstvolgende zitting van het Bijzonder Comité over te dragen naar het OCMW-budget.  
Het uitgespaarde budget zal bij de eerstvolgende begrotingswijziging opgenomen 
worden in het OCMW-budget. OCMW Willebroek krijgt de opdracht dit bijkomend budget 

in te zetten om mensen en gezinnen te helpen, die in de problemen komen ten gevolge 
van de Coronacrisis.” 

De burgemeester vraagt zich af of dit het beste signaal is op deze moment. Hij vraagt zich af of we 
dit niet beter meenemen naar een overleg. Hij vraagt de raad om deze motie te verdagen naar de 
volgende raad. 

Raadslid K. Eeraerts zegt verwonderd te zijn. Hij en zijn collega De Wever wilden dit ook doen, 

maar met besluit over een zitpenning ontspringt het college de dans. Hij geeft aan gelezen te 
hebben dat men op zoek is naar laptops voor kinderen die van thuis onderwijs moeten volgen. Hij 
en zijn collega dachten er aan om voor te stellen om dit aan te vullen met een maandsalaris van 
iedereen, maar ze vonden dit wat populistisch. Maar nu deze motie hier ligt, wil hij dit toch 
voorstellen. 

Raadslid De Laet geeft aan dat zijn fractie elk jaar de zitpenning van 1 GR aan een goed doel 
schenkt. Zelfs als de raad neen zegt, zal zijn fractie dit ook dit jaar doen. Wel stelt hij vast dat er 5 

raadsleden afwezig zijn, dus is het financieel beter om dit op een voltallige raad te stemmen. Hij 
stelt ook voor dat het College een bijdrage levert. Zo kunnen ze eveneens als de raadsleden 
bijvoorbeeld 1/20ste schenken. Het raadslid vraagt zich ook af of het OCMW wel het juiste doel is. 
Het OCMW werkt met overheidsmiddelen, misschien kan er beter een ander doel gekozen worden 
zoals bijvoorbeeld ATD 4de wereldbeweging. Het raadslid stelt dan ook 3 zaken voor: 

1. ook een bijdrage van het college 

2. liefst als de raad voltallig is 

3. nadenken over een ander goed doel. 

Raadslid K. Eeraerts zegt verbouwereerd te zijn. Hij geeft aan dat de laptops een ideaal voorbeeld 
zijn van een goed doel, aangezien onze kinderen onze toekomst zijn. 

Schepen Anciaux zegt dat er reeds toewijzingen gebeurd zijn als tussenkomst voor een laptop en 

vindt ook dat het doel misschien best rechtsreeks een armenvereniging is. 

Raadslid De Laet zegt dat het in principe de bedoeling moet zijn om deze motie eenparig goed te 

keuren en hij vreest dat dit vandaag niet gaat lukken. Hij stelt voor om dit met de fractieleiders te 
bekijken. Dit was uiteindelijk ook de bedoeling van het overleg van de fractieleiders. 

Raadslid K. Eeraerts had graag vernomen wat dan de definitie is van een fractievoorzitter. Hij geeft 
aan dat tot nader orde hij dat is en ook mevrouw De Wever. 

De burgemeester zegt dat dit niet klopt. Als je geen fractie bent, kan je ook geen fractieleider zijn. 

Raadslid K. Eeraerts vraagt of dit overleg dan zonder hem en mevrouw De Wever is. 

De voorzitter antwoordt dat dit klopt. 
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De voorzitter vraagt aan raadslid Bozyigit of hij de motie wenst in te trekken of dat hij toch tot 

stemming wenst over te gaan. 

Raadslid Bozyigit trekt de motie in. 
 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert   Eddy Moens 

Algemeen Directeur   Voorzitter 

 

 

 

 


