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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 28 april 2020  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

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

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

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

Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, 

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

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

 

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

Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 17 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Bekrachtiging Besluit van de Burgemeester 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Verzoekschrift aan de gemeenteraad van Willebroek om van de Westdijk een 

"fietsstraat" te maken 

4. Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Wijzigingen 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

5. Samenwerkingsovereenkomst tussen Willebroek Winkelhart en de gemeente 

Willebroek betreft de Corona-cadeaubonactie 

6. Gemeentelijk reglement betreft samen-tegen-corona cadeaubonactie en 

waardebonactie 

Openbare werken 

7. Patrimoniumstudie kern Blaasveld - goedkeuring overeenkomst 

8. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Venusstraat - goedkeuring 

ontwerpdossier 

9. Heraanleg Beekstraat - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Elia 

10. Wijziging rooilijnplan V2014/0005 - besluit GR 26/08/2014 - verkaveling 

Bezelaervelden 
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Omgeving 

11. PDPO-project: Open ruimte kansen in de plattelandsdorpen: kansenkavels en 

kansenroutes – pilootproject Willebroek - samenwerkingsovereenkomst – 

goedkeuring 

IVA Innova 

12. Aankoop perceel 454E langsheen oude spoorwegbaan Tisselt 

Leven en reizen 

Sportdienst 

13. Goedkeuring jaar-,  activiteitenverslag & jaarrekening 2018 projectvereniging 

WIKA 

14. Goedkeuring budget 2020 projectvereniging WIKA 

Algemeen 

15. Lokalen in exclusiviteit- vrijstelling huur COVID-19 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

16. Tijdelijke politieverordening in verband met weigering of verzuim van 

maatregelen coronavirus COVID-19 

17. Aanstelling GW- GAS 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punt 18 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

18. Bijkomende punten 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Bekrachtiging Besluit van de Burgemeester 

Motivering 

Besluit van de burgemeester van 17/04/2020 
 
Goedkeuren van de tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad, 

gemeenteraadscommissie, raad voor maatschappelijk welzijn en raad van bestuur van het AGB en 

het niet toelaten van publiek. 
 

Bevoegdheid 

Nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, §1 en 135, §2 
 

Juridische grond 

Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 28 

Ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken. 
 
 
Verwijzingsdocumenten 
 

Richtlijnen van het agentschap Binnenlands Bestuur 

 

Feiten, context en  argumentatie 

• De uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van het coronavirus COVID-19 vragen om een 
pragmatische aanpak. Een virtuele vorm van vergaderen is dan ook gerechtvaardigd. 
 
• De algemene principes uit het decreet over het lokaal bestuur (termijn van oproeping, inzage in 

dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid, …) blijven van toepassing. 
 
• Het is van belang dat de leden van de vergadering deontologisch omgaan met deze 
mogelijkheid, om de beslotenheid van de vergadering te garanderen en de democratische principes 
maximaal respecteren. 
 
• Er wordt voorgesteld om de pers uit te nodigen om het openbaar gedeelte van de zittingen via 

videoconferentie bij te wonen, zodat het democratisch karakter gewaarborgd blijft. Ander publiek 
wordt niet toegelaten. 

 
• De zitting wordt opgenomen en later ter beschikking gesteld van de raadsleden en de inwoners. 
 
• In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen 
nemen in plaats van de gemeenteraad.  

 
• Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad wordt bekrachtigd. 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester : 
 
Artikel 1:  

De zittingen van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissie, de raad voor maatschappelijk 
welzijn en de raad van bestuur van het AGB worden, gedurende de federale fase om de 
verspreiding van het coronavirus te beperken via videoconferentie georganiseerd. 
 
Artikel 2:  
Er wordt geen publiek toegelaten. 

 
 

2. Notulen vorige vergadering 

Besluit: Unaniem 

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

van 31 maart 2020.. 

 
 

3. Verzoekschrift aan de gemeenteraad van Willebroek om van de Westdijk 

een "fietsstraat" te maken 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 10 maart 2020 is er een aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van de 
gemeenteraad, de  heer Eddy Moens, in het administratief centrum toegekomen. 

 
Na opening door de voorzitter, bleek dit om een verzoekschrift aan het gemeentebestuur te gaan 
om van de Westdijk een fietsstraat te maken. 

 
Het verzoekschrift stond in eerste instantie geagendeerd op de agenda van de gemeenteraad van 
31 maart, maar omwille van de problematiek omtrent het corona-virus werd dit uitgesteld tot de 
raad van 28 april 2020. 
 

Feiten en context 

Artikel 39 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat iedere burger het 

recht heeft verzoekschriften, getekend door één of meerdere personen, schriftelijk bij de organen 
van de gemeente in te dienen. 
 
Artikel 40 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat als het een 
verzoekschrift voor de gemeenteraad betreft, de voorzitter van de gemeenteraad het 

verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad plaatst, indien het minstens 14 

dagen voor deze vergadering werd ontvangen. 
 
Artikel 40 §4 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat het betrokken orgaan 
van de gemeente, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd 
antwoord aan de verzoeker wordt verstrekt. 
 
Het verzoekschrift zit in bijlage. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt 
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Besluit: 

Artikel 1 : 
De gemeenteraad neemt kennis van het verzoekschrift om van de Westdijk een fietsstraat te 
maken en verklaart zich bevoegd om dit onderwerp te behandelen. 

 
Artikel 2 : 
De gemeenteraad beslist om op de eerstvolgende gemeenteraad dit punt opnieuw te agenderen en 
een beslissing te nemen. 
 

 

Nick Boeykens (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

Véronique De Wever (raadslid, Onafhankelijk raadslid 2) verlaat de zitting. 

 

 

4. Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Wijzigingen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 1 januari 2019 werden de meeste bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur (hierna: 

DLB) van kracht. De nieuw geïnstalleerde gemeenteraadsleden waren dan ook van rechtswege 
OCMW-raadsleden en moesten een nieuw huishoudelijk reglement vaststellen in zowel de 
gemeenteraad als de OCMW-raad. 

 

Feiten en context 

Vanuit het Bijzonder comité voor de sociale dienst kwam er de vraag of er een mogelijkheid was 
om leden van het BCSD die geen gemeente-of OCMW-raadslid zijn ook een onkostenvergoeding 

konden krijgen van 1500€. In het huishoudelijk reglement was deze mogelijkheid echter niet 
voorzien. Het gaat momenteel over 4 leden van het BSCD die hiervoor in aanmerking komen. 
Wijziging is terug te vinden in art 38 §2. 
 
Verder was er de behoefte om de werking van de gemeenteraad verder te optimaliseren. Een 
overleg van fractieleiders is hiervoor 1 van de mogelijke instrumenten. Om dit overleg te 

verankeren in de werking van de raad diende het huishoudelijk reglement aangepast te worden. 
De wijziging is terug te vinden in art 35 §2. 
 

Juridische grond 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 
Besluit Gemeenteraad 29/1/2019 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

1500€ x 4 raadsleden = 6.000€  

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen tegen: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement goed. 

 

 

Kevin Eeraerts (raadslid, Onafhankelijk raadslid 1) verlaat de zitting. 

 

 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

5. Samenwerkingsovereenkomst tussen Willebroek Winkelhart en de 

gemeente Willebroek betreft de Corona-cadeaubonactie 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De handelsvereniging "Willebroek Winkelhart (=WbWh)" wil de verschillende handelaars die 
Willebroek rijk is, verenigen.  De vereniging organiseert verschillende activiteiten doorheen het jaar 
(verwendagen, eindejaarsactie, … ). 
 

Feiten en context 

Om de verspreiding van het coronavirus in te perken zijn er vanaf 12 maart 2020 federale 
maatregelen genomen o.a. sluiting van (bepaalde) handels –en horecazaken. 
Een werkgroep van handelaars heeft de “samen-tegen-coronabonactie”  uitgewerkt. 
 
Handelsvereniging Willebroek Winkelhart wil samen met de gemeente Willebroek het lokaal 
winkelen in de post-coronaperiode ondersteunen door supplementair 10% extra koopkracht op een 
“samen-tegen-coronabon” in de vorm van een tijdelijke Willebroek Winkelhart 

waardebon/cadeaubon te geven. Dit bevestigen ze schriftelijk op 3 april 2020 (zie bijlage 2). 
 
De 10% extra tijdelijke koopkracht zal de klant, onder de vorm van een WbWh cadeaubon/ 
waardebon, kunnen ontvangen op het gemeentehuis van Willebroek door zich aan te bieden met 
zijn ontwaarde (afgestempeld en ondertekend door de handelaar) “ samen-tegen-corona-
cadeaubon(nen)” die bij een deelnemend lid van WbWh werden gebruikt. 

 
In navolging van het gemeentelijk reglement betreft de “samen-tegen-corona- cadeaubon en 
waardebonactie” (zie bijlage 3) wordt een samenwerkingsovereenkomst met handelsvereniging  

WbWh uitgewerkt (zie bijlage 1). 
 
De uitbetaling van de WbWh cadeaubon/ waardebon aan de handelaar gebeurt via WbWh op de 
door hen bepaalde wijze.  De gemeente komt hier op generlei wijze in tussen, noch administratief 

nog financieel. 
 

Juridische grond 

Decreet over lokaal bestuur 22 december 2017; 
 
Bevestiging van Willebroek Winkelhart van 03/04/2020 i.v.m. de corona-cadeaubon; 
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Collegebesluit van 10 april 2020 betreft gemeentelijke tussenkomst en reglementering omtrent de 

samen-tegen-corona – cadeaubonactie en waardebonactie 
 

Adviezen - argumenten 

Op basis van het gemeentelijk reglement omtrent de samen-tegen-corona-cadeaubonactie en de 

bevestiging van WbWh van 3 april 2020 omtrent de 10% extra koopkracht vanuit WbWh in de 
vorm van een Willebroek waardebon/cadeaubon wordt er een samenwerkingsovereenkomst tussen 
de gemeente en de handelsvereniging uitgewerkt. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Financiele gevolgen: 
Momenteel niet in te schatten wat de financiële impact / gevolgen voor de gemeente is. 

Budget gemeente voor de Da’s Willebroek waardebonactie? Budget voor ontwikkeling /uitgifte 
waardebonnen  
 

De (uitbetaling van de) WbWh cadeaubon/ waardebon (aan de handelaar ) is voor rekening van 
WbWh.   

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit  
 
Artikel 1 
de samenwerkingsovereenkomst tussen handelsvereniging Willebroek Winkelhart en de gemeente 
Willebroek i.v.m. de corona- cadeaubonactie goed te keuren zowel inhoudelijk als financieel 
(bijlage 1). 

 
 

6. Gemeentelijk reglement betreft samen-tegen-corona cadeaubonactie en 

waardebonactie 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Om de verspreiding van het coronavirus in te perken zijn er vanaf 12 maart 2020 federale 
maatregelen genomen o.a. sluiting van (bepaalde) handels –en horecazaken. 
Enkele handelaars en mensen van het gemeentebestuur (schepen economie en schepen financiën) 
brainstormen. 
 

Feiten en context 

Via Willebroek-online wordt eind maart de samen-tegen corona cadeaubon gelanceerd. 
Burgers kunnen rechtstreeks bij deelnemende handelaars een persoonlijke corona cadeaubon 
aankopen en deze na heropening van de winkels/ horecazaken tot en met 31/12/2020 gebruiken.  
 

De gemeente komt in deze transactie niet tussen, zij faciliteert enkel deze actie door ze te 

vermelden op de website als een onderdeel van de maatregelen in het kader van  “Willebroek 
Helpt”. 
 
Op maandag 6 april 2020 ontvangt de dienst lokale economie via de schepen economie een 
voorstel tot reglement inzake Corona-cadeaubonactie en tussenkomst van de gemeente en 
Willebroek Winkelhart in de vorm van een waardebonactie. (zie bijlage 2)  
 

De gemeente wil de lokale handel in deze moeilijke tijd ondersteunen. Dit door op elke ontwaarde 
samen-tegen-corona cadeaubon die de burger nadien aanbiedt aan de gemeente 10% van de 
waarde van die corona cadeaubon in een nieuwe Willebroek waardebon terug te geven. Hiermee 
hoopt het gemeentebestuur de verkoop van de corona cadeaubonnen te stimuleren., vermits elke 
bon hierdoor 10% extra waarde krijgt. 
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  Praktisch komt dit op het volgende neer: 

- De klant begeeft zich met zijn corona cadeaubon(nen) die hij bij de handelaar heeft 
gebruikt en die door de handelaar ontwaard zijn, naar het gemeentehuis en ontvangt daar 
in ruil voor zijn bon op de waardebon een waarde van 10% van zijn samen-tegen-corona 
cadeaubon. Deze 10% wordt door de gemeente betaald en heeft tot doel om de corona 

cadeaubon aantrekkelijk te maken voor de burger, hij krijgt 10% extra. 
- Om eventuele fraude zoveel als mogelijk kunnen uit te sluiten, is er wel een bovengrens 

aan de 10% die de burger terugkrijgt na inruiling van zijn corona cadeaubonnen. Deze 
bovengrens zetten wij op 500 euro/persoon. Indien je dus voor meer dan 5000 euro aan 
corona cadeaubonnen zou aankopen, limiteert je 10% inruilwaarde van de gemeente op 
500 euro. 

- Indien de elektronische bon op dat moment nog niet in voege is of indien er mensen zijn 

die niet over een smartphone beschikken, kan de WB Bon ook nog altijd in een fysieke bon 
worden afgeleverd. 

 
Daarnaast zou er ook nog de actie van WBWH  zijn die op elke corona cadeaubon die wordt 
aangekocht bij een handelaar die lid is van WBWH, ook nog eens 10% extra geven in de vorm van 

een waardebon. Ook hier geldt hetzelfde principe dat er een bovengrens is van 500 euro/persoon. 

De 10% die door WBWH wordt gegeven, zal om praktische redenen ook door de gemeente worden 
gegeven aan de burger die met zijn corona cadeaubon(nen) langskomt. 
In het voorstel staat opgenomen dat de gemeente via verrekening met de nog uit te betalen 
subsidie aan WBWH de uitgegeven waardebonnen recupereert en dit op de volgende wijze: 
 

- Indien de burger langskomt met een bon van een lid van WBWH dan krijgt de burger nog 
eens 10% extra op zijn waardebon. Deze 10% extra wordt betaald door WBWH door een 

verrekening met hun subsidie die zij in 2020 nog moeten ontvangen van de gemeente. 
Indien het bedrag van de 10% groter is dan deze nog uit te betalen subsidie, dan wordt dit 
verrekend met de volgende subsidie uitbetaling. 

 
Op deze manier is het de bedoeling om de corona cadeaubon en de deelname door de handelaars 
te stimuleren, hun cliënten ontvangen 10 of 20% extra bedrag, en zodoende zowel de handelaars 
(nu ontvangsten in tijden van sluiting) als de klanten terwille te zijn. 

- Indien er bv. voor 100.000 euro bonnen zouden verkocht worden, wat een enorm succes 

zou zijn, dan kost dat aan de gemeente 10.000 euro, wat beperkt is maar toch een 
opmerkelijke slogan zal zijn naar de burgers toe ( betaal nu en ontvang 10 tot 20% extra). 

- Voor de handelaars die nu lid zijn van WBWH betekent dit een extra boost vermits WBWH 
nog 10% extra geeft. 

 

Samen met het voorstel tot reglement wordt ook een door de voorzitter van WBWH ondertekende 
verklaring toegevoegd die aangeeft dat zij zich akkoord verklaren met deze werkwijze. 
 
Daaropvolgend wordt er intern en in samenspraak met andere diensten (o.a. financiële dienst, 
onthaal) onderzocht hoe dit gerealiseerd kan worden. 
Bijkomend vindt er maandag 6 april ook een overleg plaats tussen de dienst lokale economie, 
afdelingshoofd Bouwen en Wonen en schepen economie omtrent het voorstel en uitwerking in 

realiteit. 
 
Op dit ogenblik is er nog geen elektronische/ digitale bon die hier voor gebruikt kan worden. Er is 
wel een gunningsprocedure lopende (offerte ontvangen), maar het is onduidelijk of dit tijdig 
gerealiseerd kan worden en/of gebruikt zou kunnen worden voor de realisatie van deze 

waardebonactie. 
 

Op basis van alle informatie en feedback is de kans op fysieke-papieren cadeaubonnen reëel en 
wordt een reglement uitgewerkt (zie bijlage 1)  
 

Juridische grond 

Decreet over lokaal bestuur 22 december 2017; 
 

Bevestiging van Willebroek Winkelhart van 03/04/2020 i.v.m. de corona-cadeaubon; 
 
Collegebesluit van 10 april 2020 betreft gemeentelijke tussenkomst en reglementering omtrent de 
samen-tegen-corona – cadeaubonactie en waardebonactie. 
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Adviezen - argumenten 

 
Er werden adviezen gevraagd aan betrokken diensten op 06/04/2020 en 07/04/2020 
 
Adviezen op initieel voorstel: 

Onthaal 6/04/2020 (1): 
Wat de afhandeling aan het onthaal betreft, zie ik geen probleem. 
Misschien toch even nadenken hoe we dit in de kassa gaan verantwoorden.  Maken we een kopie 
van de bon die de burger bij heeft ?  Op die manier kunnen we de uitgifte van een cadeaubon 
verantwoorden.  Tenzij dit niet voldoende is voor de financiële dienst. 
 
Onthaal 06/04/2020 (2) 

Het is dus, zoals we al vermoeden, inderdaad een pak ingewikkelder dan in eerste instantie 
gedacht. 
 
Uiteraard zou ik het graag zo eenvoudig mogelijk houden voor de onthaalmedewerkers. 
 

Het is voor de financiële dienst een hele opgave, maar de onthaalmedewerkers moeten ook echt 

degelijke instructies krijgen en liefst goed op voorhand. 
Er is momenteel telkens maar 1 onthaalbediende aan het werk, ze moeten dus elk apart hun 
instructies krijgen. 
 
Financiële dienst 06/04/2020 (1) 
Op grond van voorliggend voorstel zullen twee budgetsleutels aangemaakt worden, waarbij krediet 
zal afgehaald worden van de toelage van WBWH en dat bij herziening van de meerjarenplanning 

zal aangevuld worden met het deel dat de gemeente voor haar rekening neemt. 
 
De budgetsleutel  (ten laste van de gemeente ) in overschrijding zetten om te laten zien wat de 
coronamaatregelen kosten. Anders zitten we aan ons initieel budget. Op die manier worden de 
maatregelen van 1 miljoen beter zichtbaar.  
 
De tweede budgetsleutel inzake subsidie zelf zouden we niet op overschrijding zetten. Maar de 

subsidie verwerken tot die op is. 

 
ICT – kassasysteem 06/04/2020 (1): 
Naar handelaars en ondersteuning van handelaars door de gemeente toe, een super initiatief, 
zeker doen dus. 
De (technisch/administratieve) invulling ervan is echter een ander verhaal en daar zijn toch heel 

wat bedenkingen. 
 
Om dit op een administratief, maar ook praktische manier qua afhandelen aan het onthaal, met 
ondersteuning van ons kassa-systeem recreatex te doen, dat is een ander verhaal. 
 
Bonnen die aangebracht worden door Willebroekse mensen klanten zullen/moeten zeker voor 
100% gebruikt zijn!  Hoe ga je dit controleren en/of zien!  De aangeleverde bonnen moeten in 

principe genummerd zijn, en zij zouden moeten afvinken welke er binnen komen (om fraude tegen 
te gaan). 
Vervolgens krijg je een andere (genummerde, hoe ga je anders fraude tegen) bon met 20% 
waarde van je ingeleverde bon -à hoe gaat men dit aan het onthaal bewerkstelligen (schrijft men 

de waarde er gewoon op !!!!!!). 
Hoe worden die nieuw uitgeschreven bons bijgehouden, maakt men een lijst aan met uitgegeven 
bonnen -dit is toch een nieuw te ontwikkelen bon die niet dezelfde is als de corona bon 

veronderstel ik !? 
De kassier van het Nac moet dan voor de nieuw uitgegeven bon de waarde in 2 delen en dit over 
de 2 (nieuwe) artikelen op zijn kassa verdelen. 
Op de bon (die de Willebroekenaar binnenbrengt) schrijven welke 2 bedragen op welke 2 artikelen  
 
Wat betreft Recreatex zou ik gewoon 2 artikelen met variabele (in te geven) waarde op de kassa 

zetten. 
Het ene artikel is het stukje van het bedrag dat de gemeente betaald, het 2de is het stuk dat moet 
doorgefactureerd worden aan winkelhart! 
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De kassiers ontvangen de bon van de klant en schrijven er op welke 2 delen ze op welk artikel 

geboekt hebben + welke waarde.  De binnengebrachte bon moet dan mee in de kassaomslag als 
bewijs (de klant kan die bon dus niet terug meenemen + het is met niet duidelijk hoe wij gaan zien 
dat die bon al verbruikt werd !?). 
 

Als je het mij vraagt een amateuristisch systeem dat zeker om fouten 
(administratief/financieel)  zal vragen, zeker met alle huidige bonnen en bijhorende problematieken 
in het achterhoofd. 
 
Kan bij de verkoop van de corona bon (bij de winkeliers) niet dadelijk de extra bon, of extra 
waarde in meegegeven worden aan de klanten - veel klantvriendelijker - en wij kunnen winkelhart 
dan terug betalen door een factuur die zij aan ons opmaken voor verkochte bonnen (er moet dan 

uiteraard gezocht worden naar een transparant systeem, zodat het ook voor de gemeente fair/anti-
fraude is …. 
 
Maar hoe het nu gaat lopen (zoals ik het begrijp nu) , gaat de hoofdkassier zijn pollekes vol hebben 
(Mensen bij Financiën dus). 

 

Procedure dient zo eenvoudig mogelijk te zijn voor alle partijen. 
Na overleg met schepen economie, stuurt afdelingshoofd Bouwen en Wonen een mail te 
verduidelijking naar betrokken diensten met voorstel werkwijze in geval van papieren 
bon waardoor Recreatex en deel Willebroek Winkelhart uit ons systeem blijft. 
 
Financiële dienst 06/04/2020 (3) 
Financieel hebben we dan nog maar één boekhoudsleutel nodig , met name deze voor de 10% dat 

de gemeente betaalt. Wij behandelen de aanvraag al was het een gewoon factuur. Dus voor 
financiën geen enkel probleem. 
 
Financiele Dienst 07/04/2020 (4) 
De uitbetaling moet binnen de 30 dagen kunnen. 
 
ICT – kassasysteem 06/04/2020 (2): 

We hebben overleg gehad. We vinden het een goed idee om hiervan geen registraties te doen 

binnen de Recreatex kassa’s. We gaan het zo ook simpeler houden voor onze onthaalmedewerkers. 
 
Advies op ontwerp gemeentelijke reglement  
Financiële dienst 08/04/2020: 
Ik heb de aangepaste versie van Lydie bekeken. Misschien nog een domme vraag, kunnen wij 

nagaan of de elektronische bon nog waarde heeft ? Zou het toch niet makkelijker zijn om voor 
deze uitzonderlijke bonnen alleen met papieren bonnen te werken ? 
 
Artikel 10-verval van uitbetaling: “Ontbinding” moet je laten staan.  
 
Hoofdstuk 5: ik zou maandelijks werken en niet per kwartaal. De uiterste datum wordt dan 
31/07/2021. Dit moet echt wel haalbaar zijn voor de financiële dienst. 

 
Hoofdstuk 1  
Ontwaarde bon :  Bon, die afgestempeld….. 
 
Onthaal 08/04/2020 

Ik heb een kleine bemerking bij artikel 10- verval van uitbetaling geplaatst. 
 

Voor de rest wil ik nog even vragen hoe we die elektronische bon kunnen afleveren, maar dat zien 
we later dan wel. 
 
Argumentatie Lokale economie  
Daar er momenteel nog geen digitale bon is. En de gunning via onderhandelingsprocedure lopende 
is , is de kans reëel dat dit niet tijdig gerealiseerd kan worden en we met papieren waardebonnen 

gaan moeten werken. Op basis van alle feedback is de papieren versie ook het eenvoudigste daar 
er dan met 2 verschillende waardebonnen kan worden gewerkt en de uitbetaling van de waardebon 
van de gemeente door de gemeente wordt geregeld en dat WbWh de uitbetaling van zijn 
waardebon regelt (niet via verrekening subsidie ) zoals eigenlijk ook gebeurd voor de huidige 
Willebroekse cadeaubon . 
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Indien alsnog de digitale bon hiervoor gerealiseerd kan worden, dan zal de werkwijze afhangen van 

het onderliggend systeem. Maar dan gaat er link met kassasysteem dienen te zijn, aangezien we 
dan eigenlijk waardebonnen aankopen. 
Er kan momenteel niet ingeschat worden wat de financiële impact gaat zijn van deze actie en welk 
budget hiervoor nodig gaat zijn en/of voorzien wordt. Veel gaat afhangen van het succes van deze 

actie, duurtijd alsook eventuele werkwijze (papieren versus digitale bon) en andere 
coronasteunmaatregelen. 
 
Feedback communicatie 08/04/2020 indien er papieren bonnen komen 
Kunnen we ontwerp van deze waardebonnen en regelen via bestaande raamovereenkomst? 
Ja, zowel ontwerp als drukken gaat via het raamcontract met Artoos. Is hier budget voor voorzien?  
 

Binnen welke termijn kan dit gerealiseerd worden (gaat ook meespelen om begintermijn van deze 
actie te bepalen) 
Het aanleveren van een nieuw ontwerp duurt ± een week, het drukken + leveren duurt ook een 
week.  
 

Is bij bestellen makkelijk via deze weg? 

Bijbestellen kan op elk moment, drukken + leveren duurt een week. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Financiele gevolgen: 
Momenteel niet in te schatten wat de financiële impact / gevolgen voor de gemeente is. 
Budget voor waardebonactie? Budget voor ontwikkeling /realisatie waardebonnen (digitaal en/of op 
papier) 

 
Communicatie: (gemeentelijke) communicatiekanalen nog te bepalen  

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 

Goedkeuring te verlenen aan het gemeentelijk reglement betreft de samen-tegen-corona 
cadeaubonactie en waardebonactie (bijlage 1) 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen volmacht te geven om 

 De geldigheidsduur van dit reglement te verlengen of in te korten; 

 Om de naam, voorwaarden/procedure en geldigheidstermijn met betrekking tot de 
waardebonnen te bepalen en/of te wijzigingen. 

 
 

Openbare werken 

7. Patrimoniumstudie kern Blaasveld - goedkeuring overeenkomst 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2019 werd de 

ontwerpopdracht voor het project Blaasveld toegewezen aan de THV Stramien-Talboom.  Binnen 
deze opdracht zal in eerste instantie een masterplan worden uitgetekend voor het publiek domein 
in de kern van Blaasveld, meer bepaald het deel Mechelsesteenweg tussen de Vredesbrug en Ten 
Bergstraat, de omgeving van de kerk en begraafplaats en de wijk omheen het E. de 
Grimbergheplein.     
 
Een eerste schetsontwerp werd op 12 februari 2020 voorgesteld aan de stuurgroep rond dit 

project. 
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Feiten en context 

De ontwerpopdracht van Stramien-Talboom richt zich in hoofdzaak op de openbare ruimte.  Er zijn 
echter een viertal belangrijke onroerende goederen, al dan niet in eigendom van het 
gemeentebestuur zelf, die een belangrijke impact kunnen hebben op het ontwerp voor de openbare 
ruimte. 

 
Het kasteel Bel-Air is reeds lang eigendom van het gemeentebestuur en wordt ook door de 
gemeente zelf uitgebaat. De huidige bezettingsgraad ligt echter relatief laag.  Binnen het nieuw 
ingerichte park en de latere verdere herinrichting van de ruimere omgeving, komt dit gebouw 
zeker niet meer tot haar recht.  Het is wenselijk na te denken over de toekomstige bestemming 
van dit gebouw, niet enkel om het functioneel beter in te vullen, maar ook ruimtelijk meer tot haar 
recht te laten komen.  Een duidelijke visie op de toekomst voor dit gebouw kan meteen ook een 

belangrijke randvoorwaarde vormen voor de cluster ‘Cultuur’ binnen het project ‘Huis van de Vrije 
Tijd’. 
 
De oude pastorij en het oud gemeentehuis staan momenteel leeg en zijn terug volle eigendom van 
het gemeentebestuur.  Nochtans, op 27 maart 2017 werd een erfpachtovereenkomst afgesloten 

met vzw De Meerpaal voor een zinvolle invulling van deze beide gebouwen.  Op 1 januari 2018 

ging diezelfde vzw echter een nieuwe erfpachtovereenkomst aan met de Congregatie Zusters 
dochters van Maria voor het gebruik van het voormalige klooster in de Kerkstraat te Willebroek.  
Hierdoor zijn beide gebouwen geheel onverwacht leeg komen te staan.  Een nieuwe bestemming 
dient gezocht te worden. 
 
Tot slot is ook het centraal kerkbestuur op zoek naar een nieuwe nevenbestemming voor de Sint-
Amanduskerk te Blaasveld.  Hiertoe werd in 2017 een haalbaarheidsonderzoek rond deze kerk 

uitgevoerd door het Projectbureau Herbestemming Kerken.  Binnen dit onderzoek werd eveneens 
uitgegaan van medegebruik door vzw De Meerpaal, deel uitmakend van de stuurgroep rond dit 
project.  Het finale rapport d.d. 15 november 2017 gaf enkele opties weer, rekening houdend met 
dit medegebruik door de vzw en de muziekschool.  Door de ruimtelijke heroriëntering van vzw De 
Meerpaal is ook het centraal kerkbestuur opnieuw op zoek naar een nevenbestemming voor de 
Sint-Amanduskerk. 
 

Dit maakt dat er zich aan de rand van het projectgebied niet minder dan 4 markante gebouwen 

bevinden die vandaag geen bestemming hebben, of waar gezocht kan worden naar een neven- of 
herbestemming. Verdere leegstand en/of onderbezetting van deze gebouwen zal de algemene 
staat ervan verre van ten goede komen.  Zonder duidelijke toekomstvisie zullen immers ook de 
nodige onderhoudswerken en investeringen in dit patrimonium (deels) achterwege blijven. 
 

Een globale studie rond dit patrimonium lijkt meer dan aangewezen.  Deze studie kan dan niet 
enkel een toekomstvisie vastleggen voor het patrimonium en mogelijk ook al meteen concrete 
partners aantrekken, maar eveneens sturing geven aan het masterplan voor het openbaar domein.  
De invulling van deze gebouwen kan immers impact hebben op de wensen naar het openbaar 
domein toe (of vice versa).   
 
Aan Igemo werd gevraagd een voorstel tot overeenkomst op te stellen om deze studie uit te 

voeren.   
 

Juridische grond 

Igemo kan aangesteld worden voor deze studie in het kader van het ‘in house’ principe, zoals 
voorzien in de Rondzendbrief LNE/2007/1 van 14 september 2007 van de Vlaamse Regering 
betreffende toepassing wetgeving overheidsopdrachten – ‘in house’ aanbestedingen.  
Dit wordt bevestigt door de nota van de Europese commissie van 4 oktober 2011 betreffende de 

toepassing van het EU-aanbestedingsrecht op de betrekkingen tussen aanbestedende diensten 
("publiek-publieke samenwerking") waarin het Teckal-arrest van het Europees Hof van Justitie (Hof 
van Justitie, Teckal, C-107/98, 18 november 1999) en het ‘in house’-principe wordt bevestigd 
zijnde dat een gemeente niet verplicht is om de regelgeving inzake overheidsopdrachten toe te 
passen wanneer zij opdrachten om budgettaire en beheersmatige redenen toevertrouwt aan haar 
dienstverlenende vereniging.  
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De gemeente kan dus, als lid van Igemo, beroep doen op deze laatste, gelet op de statuten van de 

intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving IGEMO, 
met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Schoutetstraat 2, en ingeschreven in het register 
voor intergemeentelijke samenwerkingsvormen onder het nummer 13, hierna IGEMO genoemd, 
vastgesteld door de algemene vergadering op 02.06.1973, zoals gewijzigd op 19.06.1978, 

26.05.1981, 24.06.1988, 03.05.1991, 29.10.1993, 26.03.1999,29.06.2001, 21.06.2002, 
22.11.2002,26.04.2003, 05.12.2003 en 25.06.2004. 
 
Verder van toepassing zijn: 

 Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 De omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van 

Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, de heer Paul 

Van Grembergen, betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking. 

 

Adviezen - argumenten 

De inhoud en finaliteiten van de studie werden reeds toegelicht aan de stuurgroep rond dit project.  
Het centraal kerkbestuur, een cruciale partner in dit verhaal, was ook aanwezig tijdens deze 

toelichtingen.  Ook zij zijn vragende partij om een nieuwe studie te initialiseren, mits zoveel 
mogelijk rekening te houden met de resultaten vanuit het eerste haalbaarheidsonderzoek voor de 
Sint-Amanduskerk.  Zo hoeft ook deze eerdere studie geen dode letter te blijven. 
 
Op 13 maart werd onderhavige overeenkomst voor de studie ook toegelicht aan het college van 
burgemeester en schepenen.  Hun opmerkingen werden meegenomen in het finale voorstel tot 
overeenkomst. 

 
Op 16 november 2019 vond een eerste participatieronde plaats rond het project voor de openbare 
ruimte waarbij de ganse bevolking van Blaasveld werd uitgenodigd om input te leveren aan het 
masterplan.  Hieruit bleek duidelijk dat ook heel wat inwoners van Blaasveld de noodzaak inzien 
om een toekomstvisie te ontwikkelen rond het bestaande patrimonium aan de rand van het 
projectgebied, en dat dit een belangrijke invloed kan hebben op het masterplan voor de openbare 
ruimte.  Een studie rond dit patrimonium draagt dus onrechtstreeks ook de goedkeuring mee van 

de inwoners van Blaasveld. 
 
Verdere adviezen werden nog niet ingewonnen, maar de studie is er net op gericht een zo groot 
mogelijk draagvlak te creëren en actief op zoek te gaan naar potentiële partners, te streven naar 
een intense burgerparticipatie,… .  Het advies inwinnen van alle mogelijke betrokkenen, vandaag 
onmogelijk limitatief op te lijsten, maakt net integraal deel uit van voorliggende studieopdracht.   

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Het is moeilijk de finale kostprijs voor de studie in te schatten aangezien de studie rekening dient 
te houden met zeer veel variabelen, vandaag nog onbekend.  Waar de studie concreet toe zal 
leiden, en of er partners gevonden en aangetrokken kunnen worden, kan vandaag onmogelijk 
voorspeld worden.  Het is net het doel van de studie dit nader te onderzoeken.  Afhankelijk van de 
opportuniteiten die zich doorheen de studie aanbieden, zal de studie zich verder ontwikkelen, 

mogelijk met meerdere fasen van heroriëntering,… tot gevolg.   
 
Toch heeft Igemo een poging ondernomen een eerste raming op te stellen, louter gebaseerd op het 

verwachte aantal te presteren uren.  Deze raming bedraagt € 32.300,00 excl. btw of circa € 
40.000,00 incl. 21 % btw.  De finale afrekening zal gebeuren op basis van de uurlonen vermeld in 
de overeenkomst. 
 

Er werd in het meerjarenplan geen specifiek budget voorzien voor deze studie maar gelet op de 
directe link met het project Blaasveld kan hiertoe de budgetsleutel voor die project worden 
aangewend, meer bepaald MJP 000073 / ARK 2240007 / BV 0200 / Actie AC000029.  Hierop 
werden in 2020 voldoende kredieten voorzien om ook deze studiekost vast te leggen, al zal het 
globale krediet mogelijk op termijn moeten worden opgetrokken.   
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de overeenkomst met Igemo voor de opmaak van een 
patrimoniumplan voor de kern van Blaasveld, mits rekening te houden met de opmerkingen 
geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen; 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen verder te gelasten met de uitvoering van deze 
overeenkomst. 

 
 

8. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Venusstraat - goedkeuring 

ontwerpdossier 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 8 juni 2018 werd voor de verkaveling aan het einde van de Venusstraat, aangevraagd door Jan 
Foqué Landmeters-, en Schattingsbureel bvba, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek, een 
verkavelingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.  
De gemeenteraad keurde het wegtracé goed in zitting van 22 mei 2018. 

 
Nu wordt het definitief ontwerpdossier alsook de overeenkomst met de verkavelaar voor de 
realisatie en overdracht van de wegenis- en rioleringswerken in het kader van dit project ter 
kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
 

Feiten en context 

Het ingediende ontwerpdossier werd op basis van de opmerkingen geformuleerd tijdens de 
ontwerpfase en vergunningsprocedure aangepast in nauw overleg met de betrokken partijen.  Zo 
kon een definitief ontwerpdossier worden opgesteld dat voldoet aan alle opgelegde voorwaarden.  
Dit dossier wordt nu ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de 
gemeenteraad. 
 
De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, Consoorten De Kock, 

Mechelsesteenweg 335 te 2830 Willebroek, en worden geraamd op € 116.515,59 incl. btw, te 
vermeerderen met de kosten verbonden aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting), 
zie onder.  De werken zullen worden gegund aan de hand van een beperkte onderhandse 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Naast het ontwerpdossier wordt tot slot ook nog de overeenkomst met betrekking tot vermelde 
werken voorgelegd aan de gemeenteraad.  Hierin wordt nader bepaald welke bijkomende kosten 

en voorwaarden de verkavelaar dient te voldoen. 
 

Juridische grond 

Het wegtracé werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 mei 2018 conform artikel 
4.2.25. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 

Op 8 juni 2018 werd een verkavelingsvergunning  afgeleverd door het college van burgemeester 
en, schepenen. 
 
De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, Consoorten De Kock, 
Mechelsesteenweg 335 te 2830 Willebroek, en worden geraamd op € 116.515,59 incl. btw, te 
vermeerderen met de kosten verbonden aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting).  
De werken zullen worden gegund aan de hand van een beperkte onderhandse 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
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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 het ontwerpdossier in zitting van 6 
maart 2020. 
 
 

Adviezen - argumenten 

Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.  
Bijkomende adviezen werden niet ingewonnen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Er zijn geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur, tenzij het latere onderhoud van de 
wegenis na definitieve overdracht. 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier en de overeenkomst met de ontwikkelaar voor de 
wegenis- en rioleringswerken in het kader van de verkaveling aan het einde van de Venusstraat. 

 
 

9. Heraanleg Beekstraat - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Elia 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In 2019 is Elia gestart met het ondergronds brengen van een 150 kV leiding op een traject tussen 
Malderen en Mechelen (Leest).  Dit traject passeert ook dwars doorheen Tisselt.  Het oude, te 
verlaten traject verliep bovengronds via meerdere hoogspanningspylonen doorheen de open ruimte 
(akkers, weiland,… ).  Voor het nieuwe ondergrondse traject wordt zoveel als mogelijk het 
openbaar domein gevolgd, dus het gemeentelijke wegennet in betrokken gemeenten. 
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Feiten en context 

Voor Willebroek zal het nieuwe traject verlopen via volgende straten: 
 Bessemstraat 
 Beekstraat 
 Kersdonk (fietspad) 

 Overloopstraat 
 Hoogstraat 

 
Elia voorziet normaal gezien enkel het herstel van de wegenis boven de sleuf. Voor een aantal 
straten, die zich verder nog in relatief goede staat bevinden, vormt dit geen bezwaar 
(Bessemstraat, Overloopstraat). 
 

Ter hoogte van de Beekstraat plande Elia de nieuwe leiding onder het fietspad aan te leggen.  Hier 
vernieuwde de gemeente echter zelf recent het fietspad.  De rijweg bevindt zich hier in relatief 
slechte staat (oude rijweg in ‘betonplaten’).   
 
Met Elia werd overeengekomen om ter hoogte van de Beekstraat, vanaf de grens Willebroek-

Kapelle-op-den-Bos, de leiding onder één rijweghelft te voorzien.  Deze rijweghelft kan dan door 

Elia nadien hersteld worden. 
Tussen de grens met Kapelle-op-den-Bos en de Bosbeek wordt de andere rijweghelft ‘ongemoeid’ 
gelaten.  Hier plant Aquafin op termijn nog een collectorwerk, samen met Pidpa.  Hoewel dit werk 
nog niet concreet gepland staat, zal de nieuwe leiding van Elia Aquafin wel noodzaken om haar 
collector onder de andere rijweghelft te voorzien.  Ook deze rijweghelft zal dus op termijn 
vernieuwd worden binnen een groter project. 
 

Ter hoogte van de Bosbeek werd reeds één rijweghelft vernieuwd in het kader van het project 
‘Collector Tisselt’.  Na de werken van Elia zal in deze zone ook nagenoeg de ganse rijbaan 
vernieuwd zijn. 
 
Vanaf de Bosbeek tot het kanaal worden geen verdere werken gepland, ook niet door Pidpa.  
Aangezien net dit de zone is met de meeste bebouwing, is het wenselijk hier gelijktijdig de 
resterende rijweghelft te vernieuwen.  Ook in deze zone bestaat de rijweg nog uit oude 

‘betonplaten’, die best wat geluids- en trillingshinder veroorzaken.  Elders in de gemeente zal 

komende jaren dit type rijweg grotendeels vervangen worden door een nieuwe rijweg in asfalt, net 
omdat de klassieke betonplaten steeds vaker voor meldingen over geluids- en trillingshinder 
zorgen.   
De werken van Elia bieden bijgevolg een grote opportuniteit om hier nu reeds de rijweg te 
vernieuwen naar een rijweg in asfalt. 

 
In de Hoogstraat tenslotte werd in het verleden ook al één rijweghelft vernieuwd (ter hoogte van 
de bebouwing).  Hier volstaat het dat Elia haar leiding aanlegt in de andere rijweghelft om tot een 
volledig vernieuwde rijweg te komen ter hoogte van de bebouwde zone.   
 
Aangezien voor een gedeelte van de Beekstraat sowieso een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten dient te worden met Elia, is het wel opportuun om nog enkele andere knelpunten 

gelijktijdig aan te pakken, meer bepaald: 
 Enkele plaatselijke herstelling over de volledige rijwegbreedte in de Bessemstraat (zeer 

lokaal) 
 Een aanpassing van de overgang beton-asfalt om het opstuweffect tijdens warme 

(zomer)dagen in de toekomst te vermijden.  Hiertoe wordt de laatste betonplaat 
bijkomend verankerd in de ondergrond/fundering door middel van dwarsribben.  Deze 
techniek werd reeds succesvol toegepast ter hoogte van de overgangen op de 

Mechelsesteenweg. 
 

Juridische grond 

De werken werden reeds aanbesteed door Elia.  Ook een ontwerper en veiligheidscoördinator 
werden door Elia aangesteld voor de opvolging van de werken.  Aangezien het aandeel van de 
gemeente zeer klein is ten opzichte van de globale aanbesteding maar de werken onmogelijk 

technisch van elkaar losgekoppeld kunnen worden (ook de fundering dient volledig opgebroken en 
aangepast te worden), kunnen deze niet afzonderlijk worden aanbesteed en is samenvoeging van 
de werken noodzakelijk.  Hiertoe dient een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden met 
Elia.  Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad deze goed te keuren.   
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Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 13 maart 2020 kennis van de 

overeenkomst. 
 

Adviezen - argumenten 

De samenvoeging van de werken werd uitvoerig besproken met alle betrokken partijen, ook de 

gemeente Kapelle-op-den-Bos voor wat betreft het gedeelte Bessemstraat en Beekstraat waar de 
gemeentegrens in het midden van de rijbaan gelegen is.   
Op basis van deze besprekingen werden bovenvermelde wegsegmenten geselecteerd om 
gezamenlijk werken uit te voeren.   
 
Aansluitend op deze werken zal in latere fase nog het voetpad aan de oneven zijde vernieuwd 
worden binnen de raamovereenkomst.  Het voet- en fietspad aan de even zijde werd reeds 

vernieuwd in het verleden.  Finaal zal dus op termijn de ganse Beekstraat ter hoogte van de 
bebouwing vernieuwd zijn. 
 
Verdere adviezen werden niet ingewonnen.   

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Het gemeentelijk aandeel binnen de werken wordt geraamd op: 
 Beekstraat (vernieuwen volledige rijweg): € 176.265,81 
 Overloopstraat (dwarsribben betonplaat): € 38.268,76 
 Bessemstraat (asfalt): € 12.670,00 
 Totaal: € 227.204,57 excl. of €  274.917,53 

 
In het meerjarenplan werden de nodige kredieten voorzien voor de deelname in deze werken, meer 

bepaald een budget van € 400.000,00 op budgetsleutel MJP000102 / APK2240007 / BV 0200 / 
Actie AC000043. 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 
 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst met Elia voor de heraanleg van de 
Beekstraat, Bessemstraat en Overloopstraat; 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen verder te gelasten met de uitvoering van deze 
overeenkomst. 
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10. Wijziging rooilijnplan V2014/0005 - besluit GR 26/08/2014 - verkaveling 

Bezelaervelden 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Op 12 februari 2015 werd een vergunning verleend voor het verkavelen van gronden gelegen 
Bezelaervelden – V2014/0005 -  4de afd Blaasveld. sectie B percelen 303/r2, 303/k, 302/r, 304/d, 
744/a, 744/b, 301/y2, 336/m, 358/a3, 358/b3 en B358/c3.   
 

Feiten en context 

In dit dossier was voorzien in de aanleg van nieuwe wegenis.  De gemeenteraad hechtte daarom in 

zitting van 26 augustus 2014 goedkeuring aan de zaak der wegen / wegguitrustig en rooilijn 
V2014/0005.   
 

Juridische grond 

De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 117, 119, 119bis en 135.   
 
Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

 
Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.  
 

Adviezen - argumenten 

Tijdens de uitvoering van de wegeniswerken werd de boordsteen anders aangelegd dan 
oorspronkelijk voorzien.  De weg is maximum 20 cm smaller geworden dan voorzien was op het 

ontwerpplan/uitvoeringsplan.  Dit wil zeggen dat de rooilijn zich maximum 20 cm meer naar de as 
van de weg situeert en dat er een nieuw rooilijnplan dient vastgesteld te worden.   
 
De te wijzigen rooilijn sluit aan op de bestaande rooilijn ter hoogte van de Mercuriusstraat, 
Uranusstraat en Bezelaervelden. 

 
In zitting van 28 febuari 2020 besliste het College van burgemeester het volgende: 

“Artikel 1  
Kennis te nemen van het wijzigende rooilijnplan V2014/0005 d.d. 14/02/2020 met referentie 
07/3715 – opgemaakt door studiebureau Hosbur BVBA – Diestsestraat 175 te 2370 
Scherpenheuvel.   
Artikel 2  
Het dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.” 
 

Een aangepast rooilijnplan V2014/0005 d.d. 14/02/2020 met referentie 07/3715 – opgemaakt door 
studiebureau Hosbur BVBA – Diestsestraat 175 te 2370 Scherpenheuvel , wordt nu ter voorlopige 
vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT  

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit : 
 
Artikel 1 
Het wijzigende rooilijnplan V2014/0005 d.d. 14/02/2020 met referentie 07/3715 – opgemaakt door 
studiebureau Hosbur BVBA – Diestsestraat 175 te 2370 Scherpenheuvel voorlopig vast te stellen. 
 

Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het organiseren van het openbaar 
onderzoek – uitgebreide aankondiging – conform artikel 17 § 2 van het decreet gemeentewegen.   

 
 

Omgeving 

11. PDPO-project: Open ruimte kansen in de plattelandsdorpen: kansenkavels 

en kansenroutes – pilootproject Willebroek - samenwerkingsovereenkomst 

– goedkeuring 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In navolging van het strategisch project: ‘open ruimte in en om Mechelen’ kortom ORIOM-project 
en de ondertekening van het Charter hiervoor, vormt dit project een actie ter uitvoering van dit 

ORIOM-project.  
 
De initiatiefnemer van het project: ‘Open ruimte kansen in de plattelandsdorpen: kansenkavels en 

kansenroutes – pilootproject Willebroek’ is VZW Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL).  
 
De huidige debatten rond ontharding, ruimtebeslag, ruimteneutraliteit, klimaatadaptatie, groen en 
blauwe dooraderen,… vormen de nieuwe uitdagingen voor een goed woonkernbeleid. Dit project 

benadrukt het thema leefbare dorpen en een van de acties om dorpen leefbaar te houden is om 
terug open ruimte(verbindingen) te creëren in en om woonkernen. 
 
Binnen de gemeente Willebroek is er een planologisch kader aanwezig (Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan) om de open ruimte te behouden of te versterken. Maar op perceelsniveau doen 
deze ruimtelijke plannen geen concrete uitspraak.  

 
Op 25/09/2019 werd er een toelichting gegeven over het project kansenkavels en kansenroutes 
door de projectcoördinator van Regionaal Landschap, dit is een PDPO-projectvoorstel rond open 
ruimte-kansen in de plattelandsdorpen.  
 
Dit PDPO-project stelt een integrale aanpak voor met concrete maatregelen op korte en lange 
termijn waarbinnen, binnen dit project, de klemtoon ligt op de maatregelen die nodig zullen zijn 

rond het vrijwaren van open ruimte in en rond de woonkernen. 
 
Doelstellingen van het PDPO-project: 
 

- Gemeente Willebroek ondersteunen en versterken in hun aanpak rond open ruimte: door 
een integrale oefening en een selectie van pilootproject; 

 

- Via een proces met ontwerpend onderzoek en participatie komen tot een gedragen project 
binnen het pilootgebied; 

 
- Kennisdeling via ‘best practices’ en voorbeeldprojecten voor andere woonkernen; 

 
- Van plan tot effectieve realisatie overgaan binnen het pilootproject Willebroek.  
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Timing van het PDPO-project: 

 
De subsidie voor het PDPO-project werd verkregen in januari 2019 en loopt over een periode van 
2,5 jaar tot en met juni 2021.  
 

Het project voor Willebroek omvat 3 fasen: de open ruimtescan, de visievorming en de realisatie + 
communicatie van kansenkavels en kansenroutes.  
 
Deze samenwerkingsovereenkomst loopt af in juni 2021 (eindtermijn van de PDPO-subsidie).  
 
Er wordt voorgesteld de gemeente Willebroek als pilootgemeente te selecteren naar aanleiding van 
de recente vaststellingen van een visie op de open ruimte in en rond Mechelen. Het zogenaamde 

ORIOM-project.  
 
Gelet dat Regionaal Landschap VZW de cofinanciering van het project voor haar rekening zal 
nemen en de PDPO-subsidie (65%).  
 

Deelname voor de gemeente Willebroek aan dit project komt neer op een totaal van 5.250,00 euro 

inclusief btw.  
 
Naar aanleiding hiervan en om als gemeente in te stappen in dit project werd er een 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen: Regionaal Landschap Rivierenland vzw (RLRL)  
als projectverantwoordelijke met als coördinator: Ankatrien Boulanger en als voorzitter: Jan De 
Haes; en het gemeentebestuur Willebroek als projectpartner.  
 

 
Het resultaat van deze opdracht vertaalt zich in: 
 

- 1 open ruimtescan met bijhorende gedeelte methodiek; 
  

- Terreinbezoek – workshop met betrokken bestuur en partners ifv het pilootgebied; 
 

- 1 pilootgebied met ontwerpend en beeldend onderzoek (externe prestatie), advies 

(rand)beplanting, inrichtingsprincipes en beeldkwaliteit landschap; 
 

- 1 terreinrealisatie en inrichtingen (investering), quick win; 
 

- Gezamenlijk draaiboek met de resultaten van de 3 pilootgebieden (Willebroek, Wuustwezel 

en Geel) dat als voorbeeld voor andere gemeenten in Vlaanderen kan dienen; 
 

- Doorlopend: kennisdeling vanuit de ene gemeente naar de andere gemeente via 
gezamenlijk overleg, workshop, persmoment, infomoment, studiemoment, brochure(s) … 

 

Feiten en context 

In het kader van deze opdracht worden de uitgaven volgens samenwerkingsovereenkomst 

geraamd op 5.250,00 euro. incl. btw. voor het gemeentelijk aandeel.  

De subsidie voor het PDPO-project werd verkregen in januari 2019 en loopt over een periode van 
2,5 jaar tot en met juni 2021.  

Deze samenwerkingsovereenkomst loopt af in juni 2021 (eindtermijn van de PDPO-subsidie).  

In het gemeentelijk meerjarenplan werd onder meerjarenplan-code: MJP000116 voor het jaar 2020 
een budget van 6.000 euro voorzien voor de uitvoering van deze opdracht.  

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 7 februari 2020 kennis van de 

samenwerkingsovereenkomst voor het PDPO-project: ‘Open ruimte kansen in de 
plattelandsdorpen: kansenkavels en kansenroutes’.  

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.  
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Juridische grond 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, 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. 
 
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. 
 
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 

De uitvoering van de doelstellingen van het voorliggende PDPO-project: ‘Open ruimte kansen in de 
plattelandsdorpen: kansenkavels en kansenroutes – pilootproject Willebroek’ werd opgenomen 
binnen het goedgekeurde meerjarenplan van de Gemeente Willebroek en pas binnen haar 

beleidsdoelstellingen.  

De dienst omgeving geeft voor deze samenwerkingsovereenkomst een gunstig advies.   

 

Financiële gevolgen & communicatie 

In het kader van deze opdracht worden de uitgaven volgens samenwerkingsovereenkomst 

vastgelegd op 5.250,00 euro. incl. btw. voor het gemeentelijk aandeel van Willebroek.  
 

De subsidie voor het PDPO-project werd verkregen door Regional Landschap Rivierenland vzw 
(RLRL) in januari 2019 en loopt over een periode van 2,5 jaar tot en met juni 2021.  
 
Deze samenwerkingsovereenkomst loopt af in juni 2021 (d.i. de eindtermijn van de PDPO-
subsidie).  
 

In het gemeentelijk meerjarenplan werd onder meerjarenplan-code: MJP000116 voor het jaar 2020 
een budget van 6.000 euro voorzien voor de uitvoering van deze opdracht.  
 
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 7 februari 2020 kennis van de 
samenwerkingsovereenkomst van het PDPO-project: ‘Open ruimte kansen in de plattelandsdorpen: 
kansenkavels en kansenroutes’.  
 

Voor de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst werden de nodige budgetten voorzien 

binnen het meerjarenplan.  Deze werden opgenomen binnen volgende budgetsleutels: 
 

 MJP000116: ARK 6149000 / BV 0620 / Actie 000045 – Door duidelijk te communiceren, 
te informeren, te sensibiliseren en te handhaven zorgen we voor een tevreden burger 
inzake ruimtelijke structuur: € 6.000,00; 

 

Een aanvraag tot het verkrijgen van het vereiste visum werd ingediend op 03/02/2020.   
 

Visum :   ja  Visumnummer : 2020/022 
gemeente 

Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : 000116 ARK: 6133100 Code beleidsveld: 0620 

Actie: 000005 Bedrag : € 6.000,00  
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 

kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen: Regionaal Landschap 
Rivierenland vzw (RLRL)  als projectverantwoordelijke met als coördinator: Ankatrien Boulanger en 
als voorzitter: Jan De Haes; en het gemeentebestuur Willebroek, als projectpartner. 
 
Artikel 2 
een principiële goedkeuring te verlenen aan het PDPO-project: ‘Open ruimte kansen in de 
plattelandsdorpen: kansenkavels en kansenroutes’.  

 
Artikel 3 
de samenwerkingsovereenkomst in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing; 
 
Artikel 4 
de samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen: Regionaal Landschap Rivierenland vzw (RLRL)  

als projectverantwoordelijke met als coördinator: Ankatrien Boulanger en als voorzitter: Jan De 
Haes; en het gemeentebestuur Willebroek, als projectpartner, te ondertekenen.  
 
Artikel 5 
het college van burgemeester en schepenen verder te gelasten met de uitvoering van deze 
overeenkomst.  

 
 

IVA Innova 

12. Aankoop perceel 454E langsheen oude spoorwegbaan Tisselt 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het kader van haar missie voert het IVA INNOVA een actief aankoopbeleid ten aanzien van 
strategisch gelegen of verouderd vastgoed dit ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid. 

In het meerjarenplan is het project “Oude spoorwegbaan Tisselt” opgenomen. 

Voor de grondverwerving werden nodige fondsen voorzien onder Actie AC 000051 (MJP000131). 

Voorbije maanden heeft het IVA INNOVA proactief de eigenaars van de grondpercelen gelegen te 
Tisselt 5de afdeling sectie A nrs. 454/E en 444/V aangeschreven en een bod tot aankoop van 
voornoemde percelen overgemaakt. 

 

Feiten en context 

Ingevolge het schriftelijke aanbod voor aankoop van voornoemde percelen werd het IVA 

gecontacteerd door de heer Jan FRANCX, vertegenwoordiger van de familie-erfgenamen FRANCX. 

Hierbij werd bevestigd dat de familieleden-erfgenamen FRANCX zich akkoord verklaren tot de 
verkoop van voornoemd perceel gelegen te Tisselt 5de afdeling sectie A nr. 454/E, dit tegen de 
schriftelijke  aangeboden som van € 201.120,00. 

De Familieleden FRANCX Dominica, FRANCX Gustaaf, FRANCX Jozef, FRANCX Jan, FRANCX 
Simonne, FRANCX Elsje, FRANCX Hilde, FRANCX Ann en FRANCX Marijke hebben hiervoor een 
verkoopbelofte ondertekend. 

Gelet op de ligging en reële configuratie van het voornoemde perceel “Schorheide” 5de afd. sectie A 
nr. 454/E (niettegenstaande het gelegen is binnen woongebied) is een zelfstandige ontwikkeling 
van dit perceel momenteel niet haalbaar. 
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Overwegende dat toekomstige ontwikkelingen van de binnengebieden zowel aan de overzijde van 

de oude spoorwegbaan (niet gerealiseerde uitbreiding sociale woonwijk) als de binnengebieden 
tussen de oude spoorwegbaan en  verkaveling “Schorheide” op een gestructureerde en veilige 
manier en met liefst één toegang aansluiten op de Baeckelmansstraat. 

 

 

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 

Gelet op de voorgaande grondverwervingen door het IVA INNOVA van percelen gelegen Tisselt 5de 

afdeling “Schorheide” sectie A nrs.416/R/2, 420/M, 420/N, 418/V en 444/X. 

Overwegende dat de verwerving van het grondperceel gelegen te Tisselt 5de afdeling  sectie A 
nr.454/E het sluitstuk vormt van alle voorgaande grondverwervingen op voornoemde site. 

In voorbereiding van het voorstel tot aankoop van voormelde perceel nr. 454/E, in eigendom van 
de familie FRANCX, werd door het IVA INNOVA aan het Landmeetkundig studie- en 
expertisebureau BVBA Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te Willebroek, opdracht gegeven tot opmaak 

van een schattingsverslag. 

Gelet op het feit dat de familieleden FRANCX akkoord gaat met het schriftelijke aanbod tot verkoop 

van haar eigendom gelegen te Tisselt  5de afdeling sectie A nr.454/E met een oppervlakte van 
2.630m² voor de som van € 201.120,00 en hiervoor een verkoopbelofte hebben ondertekend. 

Voorgesteld wordt om het perceel gelegen Tisselt 5de afdeling sectie A, deel van nr.454/E met een 
oppervlakte van 2.630 m² gekend als “Vorsselaerveld”, eigendom van de familie FRANCX, aan te 
kopen tegen de som van € 201.120,00. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

De vergoeding van de grondverwerving wordt bepaald op € 201.120,00. 

Deze vergoeding kan mede opgenomen worden in de investering: 

MJP 0000131, AC 000051, AR 2600007.  
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Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  Actie: AC000051 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 201.120,00 AR: 2600007 2020 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad beslist: 
 

Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de aankoop van een perceel grond gelegen te Tisselt 5de afdeling 
“Vorsselaerveld” sectie A nr. 454/E met een oppervlakte van 2.630 m² in eigendom van de familie 
FRANCX, dit tegen de som van € 201.120,00; 
 
Artikel 2   
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en 

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

 
 

Leven en reizen 

Sportdienst 

13. Goedkeuring jaar-,  activiteitenverslag & jaarrekening 2018 

projectvereniging WIKA 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 30 januari 2003 werd door de gemeenten Kapelle-op-den Bos en Willebroek een 
projectverenging WIKA opgericht om de optimalisatie te verzekeren van de exploitatie van het 
zwembad De Druppelteen, gelegen te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 27. 
De jaarrekening en het jaarverslag worden jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraden van beide 
participerende gemeenten. 
Op de gemeenteraad van 23 september 2008 werd de verlenging van de projectvereniging WIKA 

met ingang van 1 januari 2009, voor een periode van 6 jaar, goedgekeurd. 
Op de gemeenteraad van 16 december 2014 werd de verlenging van de projectvereniging met 
ingang van 1 januari 2015, voor een periode van 5 jaar, goedgekeurd. 
Op de gemeenteraad van 26 november 2019 werd de verlenging van de projectvereniging met 
ingang van 1 januari 2020, voor een periode van 6 jaar (tot en met 31/12/2025), goedgekeurd. 
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Feiten en context 

Op de raad van bestuur van 7 november 2019 werd met algemene stemmen 
- het jaar- en activiteitenverslag van de projectvereniging WIKA, dienstjaar 2018, die integraal deel 
uitmaken van deze beslissing goedgekeurd.  
- de jaarrekening, dienstjaar 2018, na kennisname van het verslag van de accountant (Christiaan 

Meesters van 27 september 2019), goedgekeurd. 
 

Juridische grond 

Artikel 401, derde lid van het decreet van Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (gewijzigd op 
18/12/2018). 
De statuten van de projectvereniging, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 26 november 
2002 en gewijzigd in de gemeenteraadszitting van 26 november 2019. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 

De gemeenteraad besluit om het jaar- en activiteitenverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van de 
projectvereniging WIKA, na kennisname van het bijhorende verslag van de heer Christian 
Meesters, accountant WIKA, goed te keuren. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad geeft décharge van de bestuurders van de projectvereniging WIKA,  
overeenkomstig artikel 405 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

 
 

14. Goedkeuring budget 2020 projectvereniging WIKA 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 30 januari 2003 werd door de gemeenten Kapelle-op-den Bos en Willebroek een 
projectverenging WIKA opgericht om de optimalisatie te verzekeren van de exploitatie van het 
zwembad De Druppelteen, gelegen te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 27. 
Het budget wordt jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraden van beide participerende gemeenten. 
Op de gemeenteraad van 23 september 2008 werd de verlenging van de projectvereniging WIKA 
met ingang van 1 januari 2009, voor een periode van 6 jaar, goedgekeurd. 

Op de gemeenteraad van 16 december 2014 werd de verlenging van de projectvereniging met 
ingang van 1 januari 2015, voor een periode van 5 jaar, goedgekeurd. 
Op de gemeenteraad van 26 november 2019 werd de verlenging van de projectvereniging met 
ingang van 1 januari 2020, voor een periode van 6 jaar (tot en met 31/12/2025), goedgekeurd. 
Op de gemeenteraad van 26 november 2019 werd beslist om jaarlijks in het budget een niet-

indexeerbaar bedrag van € 198.000,00  te voorzien als bijdrage in de exploitatiekosten van het 

zwembad De Druppelteen voor een periode van 6 jaar (tot en met 31/12/2025). 
 

Feiten en context 

In de statutaire bepalingen (inzonderheid artikel 4) staat vermeld dat beide deelnemende 
gemeenten zich verbinden om jaarlijks de nodige budgettaire kredieten te voorzien, die moeten 
toelaten om, via dotaties, de personeels- en werkingskosten van de projectvereniging te dekken.    

Op 19/12/2019 werd bijgevoegd budget 2020 goedgekeurd door de raad van bestuur  van de 

projectvereniging WIKA. 
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Juridische grond 

Artikel 401, derde lid van het decreet van Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (gewijzigd op 
18/12/2018). 
De statuten van de projectvereniging, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 26 november 
2002 en gewijzigd in de gemeenteraadszitting van 26 november 2019. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 

De gemeenteraad besluit het budget dienstjaar 2020 van de projectvereniging WIKA, zoals het op 
19/12/2019 voorlopig werd vastgesteld door de raad van bestuur, goed te keuren. 
 
Artikel 2 

Het college legt hiervoor een bedrag van  € 198.000,00 vast op AC 000104 - 
2020/6580000/VT/0740/ 

 
 

Algemeen 

15. Lokalen in exclusiviteit- vrijstelling huur COVID-19 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Een aantal verenigingen huren op jaarbasis bij de gemeente of het AGB een lokaal voor hun 

jaarwerking. Zij betalen hiervoor een maandelijkse of jaarlijkse huurbijdrage. 

Naar aanleiding van de maatregelen omwille van het COVID-19 virus kunnen zij momenteel hun 
werking in dit lokaal niet meer uitvoeren. 
 

Feiten en context 

Aangezien er momenteel een aantal verenigingen hun activiteiten omwille van het COVID-19 virus 
moeten staken, wordt bekeken in welke mate deze verenigingen kunnen ondersteund worden. Er 
werd reeds beslist om de zalen die geannuleerd werden omwille van de maatregelen, niet aan te 

rekenen. 
Voor verenigingen die een exclusiviteitsovereenkomst hebben en die maandelijks een vast bedrag 
moeten betalen wordt bekeken of ook hier de huurprijs kan kwijtgescholden worden voor de 
verplichte sluitingsperiode. 
Zie lijst in bijlage. 
 

Juridische grond 

Federaal : COVID-19maatregelen met beslissing om alle activiteiten te verbieden 
Beslissing gemeentebestuur om alle gemeentelijke infrastructuur te sluiten tot en met 19 april 
Exclusiviteitsovereenkomsten en huurcontracten met verenigingen 
 

Adviezen - argumenten 

Activiteiten van verenigingen werden geannuleerd, dit betekent verlies van inkomsten voor de 

verenigingen. 
Dezelfde maatregel doortrekken voor zowel losse verhuur van locaties (kosteloos annuleren) als 
voor lokalen in exclusiviteit als ondersteuning voor de lokale verenigingen 
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Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist :  

 
Om verenigingen met een huurcontract of overeenkomst voor een lokaal in exclusiviteit van 
gemeentelijke infrastructuur, volgens lijst in bijlage, omwille van de COVID-19 maatregelen, vrij te 
stellen van de huur voor de maanden maart en april 2020 

 
 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

16. Tijdelijke politieverordening in verband met weigering of verzuim van 

maatregelen coronavirus COVID-19 

 

Motivering 

 
Tijdelijke politieverordening inzake het opleggen van een administratieve geldboete voor de 
inbreuken bedoeld in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in 

de mate dat deze betrekking hebben op een weigering of verzuim zich te gedragen naar de 
maatregelen die werden bevolen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 
 
 
Voorgeschiedenis 

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

inbegrip van het systeem van gemeentelijke administratieve sancties  
 
Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de 
invoering van gemeentelijke administratieve sancties: invoering van mogelijkheid om GAS-boetes 
te voorzien voor inbreuken op bepaalde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken 
 
CBS dd. 17 april 2020, punt 20 : Het college gaat principieel akkoord met het opstellen van een 
afzonderlijke politieverordening waarbij een administratieve geldboete wordt voorzien voor 
inbreuken op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 door natuurlijke personen, en de 
mogelijkheid wordt voorzien voor de overtreder om deze boetes onmiddellijk te betalen. Het 
college verwijst de goedkeuring van deze verordening naar de gemeenteraad van 28/04/2020. 

 

 
Feiten en context 
 
Sinds begin maart 2020 wordt België geconfronteerd met een exponentiële evolutie van het aantal 
besmettingen met het coronavirus COVID-19. Met het oog op de bescherming van de 
volksgezondheid werden bij ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij 
ministeriële besluiten van 24 maart 2020, 3 april 2020 en 17 april 2020, een aantal dringende 
maatregelen genomen om de verdere verspreiding van dit virus te beperken.  
Het is van essentieel belang dat de gehele bevolking deze maatregelen zo strikt mogelijk toepast 
om zo snel mogelijk uit deze gezondheidscrisis te geraken. Daarom wordt de weigering of het 
verzuim om bepaalde van deze maatregelen na te leven strafbaar gesteld met de straffen voorzien 

in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.  



28 

Het gaat hier concreet om de volgende categorieën van maatregelen die in het ministerieel besluit 

van 23 maart 2020, en latere wijzigingen, werden ingevoerd op basis van artikel 182 van de wet 
van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid:   
 

 Verboden of beperkte opening en toegang (art. 1 ministerieel besluit 23 maart 2020) 

 Verboden activiteiten en samenscholingen (art. 5 ministerieel besluit 23 maart 2020) 
 Verboden verplaatsingen (art. 8 ministerieel besluit 23 maart 2020)  
 Nalaten de nodige maatregelen te nemen om de naleving van de regels van social 

distancing te garanderen voor toegelaten activiteiten (art. 8bis ministerieel besluit 23 
maart 2020) 

 
Ondanks deze strafbepalingen, stelt men op het terrein echter vast dat deze maatregelen niet altijd 

worden toegepast. Om deze maatregelen zoveel als mogelijk onmiddellijk te doen naleven, werd 
bij Koninklijk besluit van 6 april 2020 (hierna: KB-GAS) aan de gemeenteraad dan ook de 
mogelijkheid gegeven om in zijn reglementen of verordeningen te voorzien in een gemeentelijke 
administratieve geldboete voor zij die weigeren of verzuimen zich te houden aan de maatregelen 
die op grond van art. 182 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid werden 

bevolen in het ministerieel besluit van 23 maart 2020. De mogelijkheid te voorzien in een 

gemeentelijke administratieve geldboete wordt door het KB-GAS evenwel uitdrukkelijk uitgesloten 
voor minderjarige overtreders, overtreders die onder het statuut van verlengde minderjarigheid 
vallen of onbekwaam verklaard zijn. Het bedrag van de gemeentelijke administratieve geldboete 
bedraagt 250 euro en komt overeen met het bedrag van de (onmiddellijke) minnelijke schikking 
die het parket naar aanleiding van een eerste vaststelling voorstelt aan een meerderjarige 
natuurlijke persoon. Er wordt in een snelle procedure voorzien voor de sanctionerend ambtenaar, 
met de mogelijkheid voor de overtreder om zijn verweermiddelen voor te leggen indien hij dat 

wenst. Het KB-GAS voorziet eveneens in de mogelijkheid om aan de overtreder de kans te geven 
de administratieve geldboete onmiddellijk te betalen door middel van een bankkaart of 
kredietkaart, op een mobiele betaalterminal of via een smartphone.  
 
Dit betekent dat de inbreuken op maatregelen die op basis van artikel 182 van de wet van 15 mei 
2007 betreffende de civiele veiligheid werden bevolen in het ministerieel besluit van 23 maart 2020 
(tot op heden artikel 1, 5, 8 en 8bis) een gemengd karakter hebben, aangezien zij zowel het 

voorwerp kunnen uitmaken van een strafrechtelijke sanctie als van een administratieve sanctie. 

Het ne bis in idem- beginsel sluit evenwel uit dat eenzelfde inbreuk via beide wegen wordt 
gesanctioneerd. In dat verband bepaalt het KB-GAS dan ook dat het aan het College van 
procureurs-generaal toekomt om dwingende richtlijnen aan te nemen die verband houden met het 
strafrechtelijk beleid dat van toepassing is op de afhandeling van deze inbreuken. 
 

Het College van procureurs-generaal legde deze richtlijnen vast in de omzendbrief COL nr. 6/2020. 
Hierin wordt bepaald dat het opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete 
uitgesloten is in geval:  

 de inbreuk op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 wordt gepleegd met een andere 
inbreuk die niet met een administratieve sanctie kan worden gesanctioneerd (= 
samenloop). 

 de overtreder voor de tweede maal (of meer) wordt geverbaliseerd wegens een inbreuk op 

het ministerieel besluit van 23 maart 2020 of de overtreder wordt geverbaliseerd wegens 
een inbreuk het ministerieel besluit van 23 maart 2020 nadat hij voorheen reeds werd 
geverbaliseerd wegens een gemeenrechtelijk misdrijf gelinkt aan de context van de 
pandemie COVID-19 (= herhaling) 

 

In deze gevallen kan de weigering of het verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die in het 
ministerieel besluit van 23 maart 2020, en latere wijzigingen, werden ingevoerd op basis van 

artikel 182 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid enkel strafrechtelijk 
worden beteugeld en moet de vaststellende politieambtenaar dus een gerechtelijk proces-verbaal 
opstellen. Afgezien van deze twee uitzonderingen verbindt het College van procureurs-generaal 
zich er echter uitdrukkelijk toe om, wanneer een gemeente ervoor kiest het KB-GAS toe te passen, 
geen strafrechtelijke vervolging in te stellen voor de inbreuken op het ministerieel besluit van 23 
maart 2020. 
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Hoewel het College van procureurs-generaal een gemeentelijke administratieve geldboete derhalve 

niet uitsluit indien niet- natuurlijke personen (rechtspersonen, handelaren, uitbaters en 
organisatoren van activiteiten) voor de eerste keer een inbreuk plegen op de maatregelen die op 
basis van artikel 182 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid worden bevolen 
in het ministerieel besluit van 23 maart 2020, beschikt het parket voor deze categorieën van 

overtreders over meer aangepaste mogelijkheden op vlak van sanctionering (vb. er wordt steeds 
een voorstel gedaan van minnelijke schikking van 750 euro) en kan er binnen de strafrechtelijke 
afhandeling eveneens worden overgegaan tot een eventuele inbeslagname van wederrechtelijk 
verkregen vermogensvoordelen. Rekening houdend met de mogelijke impact op de 
volksgezondheid wanneer deze categorieën van overtreders de maatregelen niet naleven die erop 
gericht zijn het bij elkaar brengen van mensen zoveel mogelijk te beperken, biedt de 
strafrechtelijke afhandeling voor deze categorieën van overtreders derhalve een meer 

proportionele en afgestemde aanpak t.o.v. de afhandeling met een gemeentelijke administratieve 
geldboete van 250 euro. Daarom wordt er in de politieverordening voor gekozen de toepassing van 
de gemeentelijke administratieve geldboete uit te sluiten voor inbreuken op de artikelen 1 
(verboden of beperkte opening en toegang van handelszaken, winkels en inrichtingen) en 5 °2 
(verbod op privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, 

folkloristische, sportieve en recreatieve aard) van het ministerieel besluit van 23 maart 2020. 

Inbreuken op deze artikelen van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 zullen dus steeds via 
strafrechtelijke weg worden afgehandeld.  
 
Er wordt tot slot voor gekozen om de toepassing van een gemeentelijke administratieve geldboete 
voor inbreuken op maatregelen die op grond van artikel 182 van de wet van 15 mei 2007 
betreffende de civiele veiligheid werden bevolen in het ministerieel besluit van 23 maart 2020, op 
te nemen in een afzonderlijke politieverordening en niet in de Algemene Bestuurlijke 

Politieverordening van de gemeente Willebroek, dit omwille van volgende redenen:   
 

 De mogelijkheid voor de gemeenteraad om een administratieve geldboete te voorzien voor 
deze inbreuken geldt enkel tijdens de periode van de coronacrisis en zolang de federale 
maatregelen opgenomen in het ministerieel besluit van 23 maart 2020 van kracht zijn. 
Wanneer deze maatregelen verstrijken, vallen de betrokken feiten die na die datum 
plaatsvinden, niet langer onder artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid en vervalt 

dan ook de mogelijkheid van het opleggen van een administratieve geldboete. Door 

aanname van een afzonderlijke politieverordening dient de Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening niet opnieuw te worden aangepast bij de intrekking van deze federale 
maatregelen.  

 Bovendien worden er in het KB-GAS een aantal specifieke modaliteiten en procedures 
voorgeschreven, waardoor opname in een afzonderlijke bijzondere politieverordening 

ervoor zorgt dat elke mogelijke verwarring met de algemene GAS-procedure van 
toepassing op de gemengde inbreuken zoals voorzien in de Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening wordt vermeden.  

 
 
Juridische grond 
 

Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 119, 119bis en 135 §2; 
 
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 182 en 187; 
 
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

 
Wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de 

strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, artikel 5;  
 
Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de 
invoering van gemeentelijke administratieve sancties; 
 

Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 24 maart 
2020, 3 april 2020, 17 april 2020 en eventuele latere wijzigingen, artikelen 1, 5, 8, 8bis en 10; 
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Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep van 7 

april 2020  met richtlijnen van het College van Procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke 
handhaving van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de ministeriële 
besluiten van 24 maart 2020 en 3 april 2020, en betreffende de toepassing van het koninklijk 

besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van 
gemeentelijke administratieve sancties. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 

Nvt 
 
 

Besluit: Unaniem 

 
Artikel 1. 
De gemeenteraad beslist om de tijdelijke politieverordening inzake het opleggen van een 
administratieve geldboete voor de inbreuken bedoeld in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 
betreffende de civiele veiligheid, in de mate dat deze betrekking hebben op een weigering of 
verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die werden bevolen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.  

 
Artikel 2. 
De gemeenteraad geeft opdracht om een afschrift van deze beslissing en de politieverordening 
opgenomen in bijlage over te maken aan de bestendige deputatie van de provincieraad van 
Antwerpen en aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank. 
 

 

17. Aanstelling GW- GAS 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeenschapswachten voeren tot op vandaag preventieve taken uit. Op de gemeenteraad van 

26 februari 2019 werden 2 van de 4 gemeenschapswachten aangesteld voor GAS. In december 
2019 slaagden ook de andere 2 gemeenschapswachten (Nick Huysmans en Yoni De Clerck) voor de 
opleiding GAS. Naast het volgen van de opleiding, zijn onderstaande minimumvoorwaarden van 
toepassing (bepalingen KB van 21-12-2013):  
● Ten minste 18 jaar zijn  
● Nog geen enkele strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen  

● Minstens beschikken over: een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.  
 

Feiten en context 

Er werd advies gevraagd aan verschillende diensten om zo tot een voorstel te komen: waarvoor 
gaan de gemeenschapswachten in Willebroek GAS- vaststellingen doen? Vanuit de 
gemeenschappelijke Algemene bestuurlijke politieverordening.  
Het voorstel is dat de gemeenschapswachten enkel een bestuurlijk verslag opmaken wanneer het 

gaat over overtredingen op volgende artikelen:  
● Art 7 omtrent sluikstorten  
● Art 8 omtrent het onderhoud van het voetpad  
● Art 9 omtrent de goede staat van onbebouwde terreinen  
● Art 19-23 omtrent beplakking en graffiti  
● Art 28, 111-120, 130, 178, 179 omtrent inname openbaar domein  
● Art 31 omtrent huisvuil deponeren in de openbare ruimte  

● Art 35/5-6-7-32-33 omtrent huisvuilophaling  
● Art 138 omtrent het sneeuw- en ijzel vrijhouden van de stoep  
● Art 143 omtrent het aanbrengen van een huisnummer  
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Om het personeel te beschermen tegen ongewenste en agressieve reacties van bewoners en 

gezien de gemeenschapswachten geen politionele bevoegdheden hebben, werd daarnaast beslist 
dat zij bij het doen van hun vaststelling niet in rechtstreeks contact komen met de overtreder.  
 
Gemeenschapswachten zullen enkel GAS- boetes uitschrijven in het kader van opdrachten en 

projecten.  
 
Procedure GAS- GW:  
Als de gemeenschapswachten een bepaalde vaststelling doen, vullen zij het bestuurlijk verslag in 
(zie bijlage). Er wordt vermeld welke inbreuk(en) werd(en) vastgesteld, waar en wanneer. 
Daarnaast ook de beschikbare gegevens van de overtreder. Dit wordt overgemaakt aan de GAS 
ambtenaar in Mechelen. Daar zal bepaald worden of er een boete opgelegd wordt alsook het 

bedrag van de boete.  
Momenteel worden er afspraken gemaakt met de verschillende diensten (politie, werf, witte 
tornado’s, openbare werken) voor de praktische uitvoering van de GAS. Waarbij de prioriteit 
‘zwerfvuil en sluikstort’ is gekozen.  
 

Juridische grond 

We bewaken een veilige en aangenamere woonomgeving met een wijkgerichte aanpak. AC000081: 
Maatschappelijk relevante overlastvormen en samenlevingproblemen worden doelgericht en 
gestructureerd aangepakt in samenwerking met politie, lokale en regionale partners. MJP000308 
GASboetes en sluikstort.  
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en latere wijzigingen  
15 MEI 2007. - Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot  
instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis  

van de nieuwe gemeentewet. 
 

Adviezen - argumenten 

Advies milieudienst: positief  
 
Advies politie: positief  

 

Advies GASAM: gemeenschapswachten zijn bevoegd de identiteitskaart van de burger op te 
vragen, niet op te eisen. Na goedkeuring door de GR is het aan te bevelen om de GW 
vaststellingen te laten doen op basis van het sjabloon dat ook gebruikt wordt binnen GASAM.  
 
Advies ruimtelijke ordening: aanvulling controle vergunningen inname openbaar domein.  
 

Advies integrale veiligheid: positief 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad geeft goedkeuring voor de aanstelling van de gemeenschapswachten (Nick 
Huysmans en Yoni De Clerck) in de hoedanigheid van GAS- vaststeller en voor bovengenoemde 
vaststellingen. 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

18. Bijkomende punten 

 
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) 

 
Mondmaskers in coronatijden 
 
Het lijkt erop dat de Federale Overheid, aangestuurd door de Nationale Veiligheidsraad, en in 

navolging ook de lokale overheden bezig zijn met de voorbereiding van de afbouw van de 

coronamaatregelen. 
Binnenkort zetten we mogelijk de eerste stappen naar de heropstart van het “normale” leven, al 
zal die weg ongetwijfeld lang zijn en gefaseerd verlopen. 
Dit moet stap voor stap, om te vermijden dat we een nieuwe opflakkering krijgen van het aantal 
besmette personen. Dat wil natuurlijk niemand.  
Mogelijk gaan mondmaskers, in die periode van geleidelijke afbouw, een belangrijke rol spelen. 
Niet iedereen is in staat om zelf een mondmasker te maken, één te bemachtigen bij een apotheek 

of ze online te bestellen. 
Ook moeten we de bevolking beschermen tegen malafide verkopers die mondmaskers aan 
woekerprijzen te koop aanbieden op koopjeswebsites en sociale media. 
Wij vragen dan ook dat het College van Burgemeester en Schepenen de nodige stappen zet om – 
net zoals onze buurgemeenten en vele andere gemeentebesturen – mondmaskers aan te kopen 
voor al onze inwoners. 

Heeft het bestuur hieromtrent al stappen ondernomen en zijn er al een leveranciers gecontacteerd 
die voldoen aan alle noodzakelijke kwaliteitsgaranties en die snel en op grote schaal kunnen 

leveren? 
  

Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

 

In de voorbereiding van de herstel- en herlancering-strategie heeft het bestuur voor elke 

inwoner van de gemeente een gratis mondmasker voorzien. 

 

 

Schepen Luc Spiessens (Facility) kan meer details toevoegen: 

 

Bijkomende info 

 

Het was inmiddels duidelijk dat mondmaskers een belangrijke rol zullen spelen wanneer de 

maatregelen stelselmatig zullen worden versoepeld. 

  

Voor iedereen 

Met de verdeling van de gratis mondmaskers geeft de gemeente het signaal dat ze klaar staat voor 

al haar inwoners tijdens deze moeilijke periode en iedereen op gelijke voet bescherming wil bieden. 

 

Herbruikbaar 

In totaal bestelt de gemeente 40.000 mondmaskers waarvan er ook een aantal bestemd zijn voor 

verkoop. Het gaat om stoffen mondmaskers die voldoen aan de gestelde normen. De 

mondmaskers kunnen gewassen worden voor hergebruik. 

 

Levering en verdeling 

De maskers zouden binnen een 2 á 3 weken geleverd moeten worden. De komende dagen zal 

duidelijk worden op welke manier we de maskers onder onze inwoners zullen verdelen. 
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Correct gebruik  

Het is belangrijk dat de mondmaskers op de juiste manier gebruikt worden. Bij correct gebruik zijn 

mondmaskers een goede aanvulling bij de hygiënemaatregelen die nog steeds gelden: afstand 

houden, handen wassen en kwetsbare groepen beschermen. 
 
Bestelling 
 

De bestelling werd met verspreiding onder leveranciers gedaan om de mogelijke risico’s 
van leveringsperikelen maximaal te voorkomen/te spreiden. Mondmaskers zijn in 

verschillende lagen en met gecertificeerd katoen. Prijs en kwaliteit én rekening houdend 
met de levertermijn zijn de criteria geweest voor een goede keuze. 

 
Think Pink: Aankoop mondmaskers voor kinderen 
Een grote hoeveelheid aanvragen bij Think Pink. Wij bestellen ook kindermaskers om 
ouders de kans/keuze te laten om hun kind ook een masker te laten opzetten. Als ouders 
dit doen zal het kind dit mogelijks ook willen dragen. 

 

De maskers voor volwassenen werden nog eens verdeeld over 2 leveranciers.   
 
De maskers worden bedrukt en passen tevens in het ‘da’s Willebroek’-verhaal. 
 
 

Info bestelbon (eventueel) 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
Corona-solidariteitsmotie 

  
Nog nooit in de geschiedenis werd onze mondiale samenleving zo hard getroffen - tot in het diepst 
van haar vezels als nu, door de Coronacrisis. De wereld kwam, als het ware, haast volledig tot 
stilstand. De Coronacrisis is niet alleen een wereldwijde gezondheidscrisis – met tot op heden ruim 
200.000 doden tot gevolg - maar raakt ook ons sociaal en economisch weefsel tot op het bod. En 
zoals steeds zijn het de zwaksten die op alle vlakken het meest worden getroffen. 
Mondiaal, maar ook plaatselijk. 

Het gemeentebestuur kondigde reeds aan om 1 miljoen euro te reserveren om in Willebroek alle 
mogelijke steun te verlenen.  
De Raad kijkt met belangstelling uit naar de concrete voorstellen en zal graag meewerken om te 
komen tot een evenwichtig pakket aan maatregelen die alle getroffenen maximaal ondersteunen 
om deze crisis te boven te komen. 

Solidariteit is momenteel het woord van de dag. Een term dat je om de haverklap over ieders 

lippen hoort gaan. En terecht. In deze tijden van een wereldwijde pandemie is solidariteit met wie 
het moeilijk heeft absoluut cruciaal. 
 
Daarom wil de Gemeenteraad van Willebroek een duidelijk en niet mis te verstaan signaal geven 
dat solidariteit voor haar leden en deze van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) 
geen holle symboliek is en beslist dan ook eenparig dat:  
 

1. Elk gemeenteraadslid en lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) één 
zitpenning – 187,31 euro bruto - afstaat ten behoeve van ATD De Vierde Wereld (50% van 
de opbrengst) en Argos (50% van de opbrengst), beide uit Willebroek. De mandatarissen 
die deze beide mandaten cumuleren dragen natuurlijk tweemaal bij in de solidariteit. 

2. De voorzitter van de Gemeenteraad, die een dubbele zitpenning ontvangt voor elke zitting 
van de Gemeenteraad, draagt - naar vermogen - dubbel bij (374,62 euro).  

3. De leden van het CBS, die geen zitpenning ontvangen maar een loon, dragen in het kader 

van de solidariteit bij voor een bedrag dat gelijkstaat aan drie zitpenningen (561,93 euro)* 

4. Om de lokale middenstand een hart onder de riem te steken engageren alle mandatarissen 
zich dat zij daarenboven voor eenzelfde bedrag als wat zij afstaan aan beide goede doelen 
Corona-cadeaubons zullen aankopen. 

 
 Raadsleden ontvangen maandelijks - in normale omstandigheden, wanneer er twee 

zittingen zijn: één bijeenkomst van de Raadscommissie en één zitting van de GR – 374,62 
euro bruto. Daarvan wordt éénmalig de helft afgestaan. De leden van het CBS ontvangen 
een loon: de burgemeester 7.270 euro bruto/maand; de schepenen 4.362 euro 
bruto/maand. Met uitzondering van de burgemeester cumuleren de leden van het college 
dit loon met een ander (beroeps)inkomen. Vandaar dat de solidariteitsbijdrage van de 
burgemeester gelijk wordt gesteld aan die van de overige leden van het CBS. De voorzitter 
van het BCSD, die tevens schepen is en voor dat voorzitterschap geen extra vergoeding 

ontvangt, draagt bijgevolg evenveel bij als de andere collegeleden.  
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Verzoek tot voorlegging (ter zitting) van motie aan de raad 

 
Motie ter zitting op verzoek van de heer Jeroen De Jonghe, N-VA fractie, de heer Gert 
Boey, CD&V fractie, Bavo Anciaux, Open VLD overeenkomstig artikel 38 van het decreet 
lokaal bestuur inzake huishoudelijk reglement en het artikel 3 par.1 van het 

huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad.  
 (De tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Voorlegging aan de Raad (stemming voor aanname ontvankelijk) 
 
 
Vasthouden aan solidariteit 

 
Er is een heel brede maatschappelijke en warme solidariteit ontstaan in onze gemeente. In deze 
periode is solidariteit een echte reddingsboei. Het motto ‘Solidariteit’ klinkt als een klok en is de 
alledaagse realiteit in Willebroek. Iedereen aan boord kunnen houden en elkaar ondersteuning 
bieden, da’s Willebroek. Er is een grote bereidheid om zich voor elkaar in te zetten, zelfs bestaande 

initiatieven te versterken of te heroriënteren. Willebroekenaren nemen mee de hoofdrol op in het 

herstel van ons sociaal weefsel en we ontdekken nieuwe fundamenten in onze Willebroekse 
gemeenschap.  
 
Onze maatschappij en manier van leven is op haar kop en in lockdown gezet.  
Het sociale en economische leven tot stilstand gebracht. We blijven in ons kot omdat het COVID-
19-virus ieder van ons kan raken. Het virus maakt geen onderscheid tussen rang of stand. Met 
onder andere deze allereerste digitale gemeenteraad ooit tot gevolg.  

 
In deze uitzonderlijke tijden gebeuren er echter ook uitzonderlijke prestaties. Voornamelijk in de 
zorgsector, maar ook in alle sectoren die ons land draaiende houden. En het gemeentebestuur 
kondigde reeds eerder een budget van 1 miljoen euro aan om in Willebroek alle mogelijke steun te 
verlenen. In het kader van deze ongeziene crisis willen we daarnaast vanuit de Gemeenteraad en 
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst graag onze steun betuigen aan diegene die het het 
moeilijkste hebben.  

 

Solidair (*) zijn met diegene die hard getroffen zijn. Dit enerzijds via een voor ieder uniforme 
financiële bijdrage verdeeld over twee lokale armoedeorganisaties. En anderzijds via het 
bevorderen en promoten van een gemeente-initiatief, door het individueel aankopen van corona-
cadeaubonnen bij de Willebroekse handel en horeca.  
 

Naast deze symbolische en tot actie aanzettende motie vanuit de Gemeenteraad, staat het 
vanzelfsprekend ieder voor zich vrij om verder te gaan in zijn/haar persoonlijk engagement. Want 
zorgen voor elkaar, da’s Willebroek.  
 
 
 
"De Gemeenteraad van Willebroek, in zitting op 28 april 2020, besluit: Unaniem 

 
Dat elk lid van Gemeenteraad/College/BCSD één volledige zitpenning afdraagt  
ter ondersteuning van lokale armoedeorganisaties Argos VZW en ATD Vierde Wereld 
VZW (gelijke verdeling van de opbrengst).  
 

Alsook dat ieder lid van Gemeenteraad/College/BCSD zich persoonlijk engageert  
om ter waarde van een zitpenning corona-cadeaubonnen aan te schaffen  

ter ondersteuning van de Willebroekse handel & horeca (www.willebroek.be/cadeaubon)."  
 
 
 (*) ‘gevoel voor saamhorigheid hebbend en tonend’ (Van Dale woordenboek) 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
Postbussensaga 

  
In de Gemeenteraad van september 2019 is er gewezen op de wegname van talrijke 
brievenbussen, ook in het centrum van Willebroek, terwijl langs de andere kant op 150 m van de 
post zich een tweede brievenbus bevindt (bijna aan de Vooruitgangstraat). Iedereen was het eens 
dat die toestand dient verholpen te worden en minstens deze tweede bus zou verplaatst dienen te 
worden. Het bestuur zou de vraag stellen aan Bpost. In januari 2020 is deze vraag herhaald op de 
Gemeenteraad en zou er een herinnering verstuurd worden. Tot op het ogenblik van het stellen 

van deze vraag is deze brievenbus nog steeds aanwezig. 
  
Welke reactie heeft men ondertussen ontvangen en welke stappen worden er gezet en dit m.b.t. 
dichtbevolkte gebieden met veel bejaarden bijvoorbeeld? 
 

 

Schepen Ilse Lenvain antwoordt: 
 
De plaatsing en spreiding van de rode postbussen is een autonome beslissing van Bpost. De 
gemeente kan hierin dus zelf geen initiatief nemen. 

 
Zoals reeds gesteld werd de vraag inderdaad al enkele keren voorgelegd aan Bpost. Na 
herhaaldelijk aandringen kregen we afgelopen week een antwoord van de manager public affairs 
van Bpost. Hij wil meewerken aan een oplossing en stelt te zullen onderzoeken of een betere 
spreiding over het Willebroekse grondgebied mogelijk is. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
Globaal fietssignalisatieplan? 

  
Het is meer dan een jaar geleden dat de kat de bel aan gebonden is m.b.t. de veiligheid van de 
fietsers, de signalisatie desbetreffend en de vraag tot het opstellen van een globaal signalisatieplan 
naar de fietsers toe, zodat alle onlogische en gevaarlijke toestanden zouden verdwijnen en men 
een visie naar voren brengt voor fietsers, pedelecs e.d. Destijds zijn er duidelijke en concrete 
voorbeelden aangehaald waar het allemaal misliep. 
  

Hoe ver is men hier gevorderd? 
Overweegt men ook gebruik te maken van de mogelijkheid om niet alleen met verkeersborden te 
werken maar ook aan een aanpassing van verkeerslichten. 
Is er plan – afspraak met de politie om de bijzonder talrijke overtredingen, begaan door fietsers - 
en dit vooral uit onwetendheid, maar die bijzonder gevaarlijke situaties schepen -  aan te pakken 

en dit in eerste instantie door sensibilisering? 

  
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt:   
 
Wij hanteren als gemeente de richtlijnen die recent nog geformuleerd werden n.a.v. de studie die 
is opgemaakt door Fietsberaad Vlaanderen.  We hanteren hierbij het STOP principe waarbij fietsers 
en voetgangers voorrang krijgen op het gemotoriseerd verkeer.  Deze ontwerpprincipes worden 

zowel gehanteerd bij de aanleg van nieuwe straten als bij de vernieuwing en heraanleg van 
bestaande fietsinfrastructuur. 
 

De term globaal fietssignalisatieplan is een term die niet bestaat in de verkeerskunde of in het 
mobiliteitsdecreet.  Verkeerscirculatieplannen bestaan wel maar hebben niets met fietssignalisatie te 
maken.     
  
Daarom worden voor alle categorieën van ‘tweewielige voertuigen’ (zoals bepaald in de wegcode), 
de wetteksten en technische richtlijnen gevolgd die door de hogere overheid worden 
opgelegd.  Verder hanteren wij bij de heraanleg van fietspaden of bij de vernieuwing van straten de 
vele vademecums of richtlijnen die er bestaan over de aanleg van duurzame 
fietsinfrastructuur.  Bovendien werken wij steeds met studiebureaus die voldoende kennis en 
expertise hebben inzake het aanleggen van openbaar domein.  
 
I.p.v. een door u zogenaamd “fietssignalisatieplan” op te maken, zijn we wel continu bezig om de 
juridische onvolmaaktheden op ons openbaar domein aan te passen zodat dit niet enkel juridisch in 
orde wordt gebracht maar ook voor de weggebruiker een duidelijker situatie schept. Zo hebben we 
recent nog in de Beekstraat, Hoogstraat en Hazewinkelstraat, die zijn een aantal straten die ik mij zo 
direct voor de geest kan halen, de fietspaden aan de kruispunten aangeduid met langsmarkeringen 
waardoor deze juridisch correct zijn gesignaleerd als doorlopende fietspaden en waardoor de fietser 
daar in de voorrang komt. Dit dient nog op een aantal andere drukkere plaatsen ook aangepast te 
worden, maar dit wordt meegenomen in de aanbesteding van de werkmarkeringen die we recent 
hebben uitgeschreven. 
  
Voor de vraag aanpassing van verkeerslichten.  In Willebroek zijn er maar drie kruispunten met 
verkeerslichten.  Aan de watertoren hebben de voetgangers en fietsers die het fietspad gebruiken 
een aparte groenfase.  Aan het kruispunt met de Overwinningsstraat en op de 
Dendermondsesteenweg zitten fietsers mee in het verkeer. 

 

 
  



38 

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) 

 
Park “Den Blijk”, ondergewaardeerd 

  
Het park “Den Blijk” in Willebroek-Noord verdient beter dan de huidige toestand, zeker nu in de 
buurt het aantal woongelegenheden is toegenomen. 
Er is vooropgesteld dat voor de herwaardering hiervan, zoals voor Bel Air, een beheersplan zou 
worden opgesteld.  
  
Hoe ver staat dit dossier? 

  
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
Volgens het meerjarenplan 2020-2025 is in 2021 de opmaak van een beheersplan voorzien en in 

2022 en volgende jaren de uitvoering.  
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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) 
 

Mondmaskers 
 
Mondmaskers voor onze Willebroekse inwoners en het gemeentepersoneel moeten prioriteit zijn, 
en hoogdringend aangekocht en bedeeld worden. 
 
Onafhankelijke raadsleden Kevin Eeraerts en Veronique De Wever stellen dat binnenkort niet enkel 
zorgverstrekkers nood hebben aan beschermend materiaal. Wanneer straks meer winkels en meer 

scholen hun deuren openen, wordt het dragen van een chirurgisch masker voor iedereen zeer 
belangrijk. Met extra mondmaskers kunnen we een nieuwe verspreidingsgolf beter voorkomen. Het 
feit dat sommige virologen het belang van een mondmasker minimaliseren ligt gelukkig achter ons, 
en bovendien is er het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie duidelijk stelt dat mensen die 
besmet zijn met Covid-19, het virus met een mondmasker duidelijk beschermen voor de 

overdracht op mensen die niet besmet zijn. Ieder weldenkend mens en in het bijzonder de 

specialisten zijn het eens dat het moeilijker zal worden om de social distancing te volgen wanneer 
de huidige maatregelen versoepeld worden. Als de hogere overheid erin faalt om haar burgers 
maskers te bezorgen, dan moet de gemeente de nodige acties ondernemen. Ondertussen zijn de 
prijzen gedaald tot ongeveer 1 euro per masker en dat maakt het makkelijker om deze aanzet van 
het gebruiken van een masker aan te moedigen. (prijzen stijgen gigantisch op zeer korte termijn) 
 
Dit laat ons meer dan ooit beslissen om in navolging van diverse andere gemeenten de oproep te 

lanceren aan het Willebroekse gemeentebestuur om over te gaan tot de prioritaire aankoop van 
chirurgische mondmaskers voor alle Willebroekse inwoners en het gemeentepersoneel.  
 
 

Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

 

In de voorbereiding van de herstel- en herlancering-strategie heeft het bestuur voor elke 

inwoner van de gemeente een gratis mondmasker voorzien. 

 

 

Schepen Luc Spiessens (Facility) kan meer details toevoegen: 

 

Bijkomende info 

 

Het was inmiddels duidelijk dat mondmaskers een belangrijke rol zullen spelen wanneer de 

maatregelen stelselmatig zullen worden versoepeld. 

  

Voor iedereen 

Met de verdeling van de gratis mondmaskers geeft de gemeente het signaal dat ze klaar staat voor 

al haar inwoners tijdens deze moeilijke periode en iedereen op gelijke voet bescherming wil bieden. 

 

Herbruikbaar 

In totaal bestelt de gemeente 40.000 mondmaskers waarvan er ook een aantal bestemd zijn voor 

verkoop. Het gaat om stoffen mondmaskers die voldoen aan de gestelde normen. De 

mondmaskers kunnen gewassen worden voor hergebruik. 

 

Levering en verdeling 

De maskers zouden binnen een 2 á 3 weken geleverd moeten worden. De komende dagen zal 

duidelijk worden op welke manier we de maskers onder onze inwoners zullen verdelen. 

  

Correct gebruik  

Het is belangrijk dat de mondmaskers op de juiste manier gebruikt worden. Bij correct gebruik zijn 

mondmaskers een goede aanvulling bij de hygiënemaatregelen die nog steeds gelden: afstand 

houden, handen wassen en kwetsbare groepen beschermen. 
 
 



40 

Bestelling 

 
De bestelling werd met verspreiding onder leveranciers gedaan om de mogelijke risico’s 
van leveringsperikelen maximaal te voorkomen/te spreiden. Mondmaskers zijn in 
verschillende lagen en met gecertificeerd katoen. Prijs en kwaliteit én rekening houdend 

met de levertermijn zijn de criteria geweest voor een goede keuze. 
 
 

Think Pink: Aankoop mondmaskers voor kinderen 
Een grote hoeveelheid aanvragen bij Think Pink. Wij bestellen ook kindermaskers om 
ouders de kans/keuze te laten om hun kind ook een masker te laten opzetten. Als ouders 
dit doen zal het kind dit mogelijks ook willen dragen. 

 
De maskers voor volwassenen werden nog eens verdeeld over 2 leveranciers.   
 
De maskers worden bedrukt en passen tevens in het ‘da’s Willebroek’-verhaal. 
 

 

Info bestelbon (eventueel) 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 

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

 
Opvolging fietsstraten 

We merkten tijdens de gemeenteraad van januari naar aanleiding van het MJP 2020-2025 op dat 
het gemeentebestuur in Willebroek bereid is stevig te investeren in fietsinfrastructuur. Bestaande 
fietspaden worden vernieuwd of opnieuw aangelegd. We merkten echter ook op dat de voor ons 
evidente keuze voor fietsstraten er niet meteen bleek uit te springen.  
 
Het was en is een van de quick-wins voor een ambitieus fietsbeleid in de gemeente en dat toonde 
ook de fietsbijdrage aan die Groen Willebroek aan het college bezorgde.  

Onze fractie maakte tijdens de gemeenteraad van januari dan ook in navolging hiervan een eerste 
suggestie over van mogelijke fietsstraten in onze gemeente (en deze opsomming was 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.  
Schepen van Mobiliteit Luc Spiessens antwoordde ons dat de uitrol van fietsstraten een prioriteit is 
in het MJP. Het doel zou zijn een verbindend netwerk van straten te creëren waar de fietsers met 
voorrang (een deel van) de weg kunnen gebruiken en de auto eerder te gast is. Vanzelfsprekend is 
de selectie van de straten die hiertoe kunnen dienen aan een aantal mogelijke parameters 

onderworpen. De bevoegde schepen meldde ook dat de dienst mobiliteit onderzocht welke straten 
hier in aanmerking voor kwamen. Daarnaast zouden de door ons gesuggereerde straten worden 
meegenomen en onderzocht worden door de cel Verkeer.  
 
Wat de historische beproeving die de coronacrisis is ons nu leert, is dat de fietser nog meer ruimte 
nodig heeft dan we misschien konden vermoeden. Men grijpt dan ook meer een makkelijker naar 
de fiets voor de noodzakelijke beweging en zeker ook om kinderen wat buitenlucht te geven, naast 

de vanzelfsprekende en vele woon-werkverplaatsingen die al met de fiets worden gemaakt. 

Vermoedelijk krijgen we ook te maken met een zomervakantie zonder reizen naar het buitenland 
en dan zal de fietsrecreatie nog meer een hoge vlucht nemen.  
Daarom is dit volgens ons het ogenblik een versnelling hoger te schakelen wat betreft de 
realisering van de fietsstraten. Volgens ons luisteren we daarbij ook best naar de mogelijke 
suggesties van onze inwoners, want zij kennen vaak onvermoede fietsroutes.  

 
Onze vragen: 
1. Wat waren de bevindingen van de Verkeerscel betreffende onze suggestie van fietsstraten? 
2. Welke fietsstraten denkt de dienst mobiliteit te kunnen realiseren?  
3. Is het gemeentebestuur bereid een tandje bij te steken en zo snel mogelijk bepaalde fietsstraten 
te realiseren met het oog op toenemende fietsrecreatie tijdens de zomervakantie?  
 

Schepen Luc Spiessens antwoordt: 

Door een wijziging in de verkeerswetgeving fungeren al veel straten in de gemeente al automatisch 
als ‘fietsstraat’. Het inhalen van een fietser dient immers te gebeuren op een afstand van 
1,5m. Het is belangrijk dat dat we een duurzaam netwerk van straten aanduiden, straten die een 

verbindende functie hebben en de verschillende attractiepolen met elkaar verbinden.    

Voor het aanduiden van de ‘fietsstraten’ houden we rekening met de uitgangspunten en 
ontwerpprincipes die door Fietsberaad Vlaanderen werden geformuleerd.  Het is immers het 
kenniscentrum voor fietsbeleid 
Een fietsstraat is een straat binnen een verblijfsgebied, die functioneert als belangrijke 
fietsverbinding en die door vormgeving en inrichting als zodanig herkenbaar is. Het autoverkeer kan 
beperkt aanwezig zijn, maar is duidelijk ondergeschikt aan het fietsverkeer. 
De voorwaarden worden als volgt omschreven: 
  
• Onderdeel van een bovenlokale of een lokale functionele fietsroute; kan ook een straat met druk 
fietsverkeer zijn (bv. schoolomgeving waar het autoverkeer wordt geweerd). 
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• In een bebouwde omgeving waar de verblijfsfunctie dominant is. 
• Sluipverkeer is niet compatibel met het concept van de fietsstraat. 
• Streefdoel is dat de fietsers in aantal groter zijn dan de gemotoriseerde weggebruikers.  De 
geloofwaardigheid van het concept hangt af van het aantal fietsers dat in spitsuur of gedurende de 
dag gebruik maakt van de fietsstraat, waarbij er rekening dient gehouden dat het aantal fietsers na 
de invoering van de fietsstraat nog kan stijgen. 
• Enkel plaatselijk vrachtverkeer (herkomst/bestemming in de straat); geen bediening van 
winkelcentra of grootdistributie. 
• Openbaar vervoer met lage frequentie is toegelaten. 
• Langsparkeren buiten de rijloper(s) is mogelijk; wanneer links in de rijrichting wordt geparkeerd 
moet een veiligheidsstrook langs de geparkeerde voertuigen (manoeuvreerruimte buiten de rijloper) 
in acht worden genomen. 
  
Verder zijn er nog een aantal technische richtlijnen die gehanteerd moeten worden: 
• Drie typeprofielen worden gesuggereerd: 
- Bij eenrichtingsverkeer : 1 rijloper. 
- Bij tweerichtingsverkeer voor auto’s en fietsen : Voorkeur voor twee rijlopers, gescheiden door een 
overrijdbare middenstrook.  Eén centrale rijloper met asmarkering is ook mogelijk, maar het risico op 
overtreding van het inhaalverbod voor auto’s neemt toe. 
• Per rijrichting moeten fietsers over min. 1,75 m (2,00 m is aanbevolen) rijbaan beschikken 
• Optionele kantstroken (0,50-0,75 m) aan weerszijden zorgen voor een visuele vernauwing die 
snelheidsremmend werkt, bovendien nemen fietsers dan een meer centrale positie in op de rijbaan 
wat in overeenstemming is met hun 
bevoorrecht statuut.  Inhaalmanoeuvres door auto’s worden ook zo bemoeilijkt.  
• Rood wegdek kan de rijloper voor de fietser aanduiden, maar is niet noodzakelijk over de hele 
lengte. 
• Het gebruik van fietslogo’s op het wegdek bij het begin van de fietsstraat en op regelmatige 
afstanden in de straat benadrukt de aanwezigheid van fietser.  Dit geeft ook de continuïteit van een 
fietsroute aan. 
• Snelheidsremmers zijn wenselijk bij het begin van de fietsstraat, als poorteffect en om de snelheid 
van 30 km/u af te dwingen. In de fietsstraat kunnen snelheidsremmers gebruikt worden, maar deze 
moeten het fietsverkeer ontzien.  Een poorteffect bij het einde van een fietsstraat kan aan de fietsers 
duidelijk maken dat zij terug in een situatie komen waar het autoverkeer opnieuw kan inhalen en 
fietsers rechts moeten aanhouden. 
• Indien mogelijk heeft de fietsstraat op kruispunten in de straat voorrang op de zijstraten; om 
redenen van uniformiteit met andere kruispunten in een zone kan ook geopteerd worden voor 
voorrang van rechts; de voorrangsregeling moet duidelijk uit de inrichting blijken. 
• Fietsstraten hebben bij voorkeur een beperkte lengte; wanneer het autoverkeer onderweg wordt 
onderbroken of de rijrichting wordt omgekeerd – auto’s slaan dan verplicht af - kan de fietsstraat 
verlengd 
worden. 
  
We voegen de straten uit jullie niet-limitatieve lijst zeker toe bij de straten die wij al hadden 
geselecteerd.  Een aantal van deze straten staan ook al op onze lijst van overwegingen, een aantal 
lijken ons niet direct relevant. Het is duidelijk dat de straten en het netwerk dat ze uiteindelijk zullen 
vormen zeker moeten beantwoorden aan de voorwaarden en technische richtlijnen.  In vele gevallen 
kan het eenvoudig aanbrengen van signalisatie voldoende zijn, maar in andere straten zullen 
aanpassingen aan de inrichting en wegprofiel noodzakelijk zijn opdat de straat effectief ook als 
fietsstraat kan functioneren, en belangrijk…  dat het verbod op het inhalen van fietsen door auto’s 
wordt gerespecteerd en niet voor onnodige frustraties zorgt bij de autobestuurders.  In dat geval 
heeft de fietsstraat een volledig omgekeerd effect en dit komt de veiligheid van de fietser zeker niet 
ten goede.    
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 

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

 
Opvolging retributie ongeadresseerde huis-aan-huisbladen 

 
Het college heeft in 2013 de belasting op het ongeadresseerd drukwerk ingevoerd worden om het 
principe “de vervuiler betaalt” te hanteren. We hadden graag geweten wat deze ‘tax shift’ onze 
gemeente jaarlijks opbrengt en wie eraan onderworpen is. Derhalve kunnen we nagaan of het 
milieu hier echt mee geholpen is. 
 
Onze vragen: 

1) Kunnen we een overzicht krijgen van welke uitgevers /publicaties  sinds 2013  (tot en met 
2019) aan de retributie voor ongeadresseerde huis-aan-huisbladen onderworpen werden en wat ze 
dan jaarlijks moesten betalen? 
2) Is er aantoonbare milieuwinst? Of betaalt de ‘vervuiler’ om te vervuilen? 
 

 

Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 

1) Vooreerst even een correctie : De belasting is pas in 2014 ingevoerd (gestemd december 
2013). 

 
Ja, in het kader van de regelgeving van openbaarheid van bestuur kan dit, u had dit ook al 
voorafgaand kunnen opvragen. Maar ik moet er u wel op wijzen dat u zelf verantwoordelijk 

bent hoe u in het kader van de GDPR met de informatie omgaat. 
 
De overzichtskohieren voor de gevraagde jaren zullen in de loop van deze week aan u 
worden overgemaakt via de centrale administratie. 
 

2) Ja, er is een aantoonbare milieuwinst/effect gezien het bedrag van de inkohiering (ondanks 
dat het reglement tussen 2015 en 2019 identiek was) naar beneden gaat zoals u uit 

onderstaande tabel moet vaststellen, maar ... Echter stijgt dit terug in 2019 daar 2019 nog 

niet compleet is én het vierde kwartaal er nog moet bijkomen. (Het beleid heeft)Bij de 
opmaak van het MJP hebben we dan ook niet getwijfeld om het bedrag inzake drukwerk 
voor 2020 (aanzienlijk) op te trekken zodat de milieuwinst gegarandeerd blijft / het 
milieueffect op positieve wijze verder gaat !!! 

 

Opbrengsten niet-geadresseerd drukwerk 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

€   196.852,5
6  

 €   306.810,5
8  

 €   270.046,2
2  

 €   243.750,3
6  

 €   230.082,0
0  

 €   230.875,9
8  
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 

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

 
Wachten op de wachtzaal van station Willebroek  

 
Treinreizigers hebben nu al bijna 5 jaar geen wachtruimte meer in ons station. Onze fractie maakte 
eerder al een punt van deze bekommernis. Wij zien het als een opdracht voor het bestuur om in 
overleg met NMBS en Infrabel oplossingen te vinden. In november 2019 kondigde het 
gemeentebestuur nog aan dat er bij NMBS meer bereidwilligheid leek te zijn en dat er beterschap 
op komst was.   
Zeker met de vele regens en wind die we in december, januari en februari hebben moeten 

trotseren was ik vaak getuige van pendelaars die zich tegen de gevel van het gebouw plakten 
omdat je enkel daar droog blijft. Op de smalle strook voor de zitbank op het perron ben je niet 
beschut tegen de aanwaaiende regen.  
 
Onze vragen:  

1) Wat is de stand van zaken in de gesprekken met NMBS en Infrabel m.b.t. het heropenen van de 

wachtzaal?  
2) Wanneer is er nieuws te verwachten over de (gedeeltelijke) herbestemming van het 
stationsgebouw met haar vele mogelijkheden?  
 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 

Op 29/01/2020 is er een fysieke afspraak geweest ter plaatse in het stationsgebouw met de 
vertegenwoordigers van NMBS en Infrabel enerzijds en voor de gemeente vertegenwoordigers van 
de diensten Openbare Werken, Samenleving, IVA Innova, Facility en de dienst Welzijn anderzijds. 
 
Informatie omtrent de mogelijkheden werd toen uitgewisseld en de werkgroep ging verder bekijken 
wat mogelijk was om de ruimte van het stationsgebouw te integreren binnen de gemeentelijke 
diensten. 

 

De NMBS heeft sowieso de bedoeling om het gebouw in de nabije toekomst te vermarkten. 
 
In tegenstelling tot uw bewering in uw tweede vraag biedt het gebouw door de vorm van zijn 
inrichting niet direct vele opportuniteiten qua gebruik omdat de verschillende ruimtes te klein zijn 
om apart te gebruiken of praktisch ondeelbaar zijn. 

 
Gezien de huidige situatie is de werkgroep nadien niet meer samen geweest om dit verder te 
bespreken, maar dit wordt na de corona crisis terug opgepakt. 
 
De stationsomgeving gaan we heraanleggen binnen fase 4 van Willebroek Morgen.  We voorzien 
ook een Mobipunt in de stationsomgeving.   
 

 
 
  



45 

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) 

 
Veilige fietsstallingen 

 
In onze politiezone werd de voorbije jaren miljoenen geïnvesteerd in de uitbouw van camera’s in 
het ANPR-netwerk. Het aantal vaste camera’s werd in onze politiezone sinds 2016 nogmaals 
verdubbeld. Die camera’s moeten in de eerste plaats helpen bij de verkeershandhaving maar er 
werd ook altijd gezegd dat ze dienen om de criminaliteit verder terug te dringen. In Mechelen 
(waarmee wij onze politiezone delen) werd in de politiebegroting dan ook steevast geld 
vrijgemaakt voor bewakingscamera’s om de fietsenstallingen aan het station van beter te bewaken. 

Ook de veel te kleine fietsstallingen aan ons station worden gesurveilleerd door een vaste camera.  
 
We moeten fietsers kunnen geruststellen dat hun voertuig goed bewaakt wordt wanneer ze die aan 
het station achterlaten. Alleen zo moedigen we hen aan om met de fiets en niet met de auto naar 
het station te rijden.  

 

Recent kwam ons ter ore dat er weer meerdere fietsdiefstallen hebben plaats gehad aan ons 
Willebroeks station. Onze fractie zou graag kunnen bevestigen dat die camera’s hun beoogde 
afschrikkingseffect inderdaad bereiken.  
 
Onze vragen:  
 
1) Hoeveel fietsdiefstallen werden bij de politie gemeld sinds die vaste camera staat opgesteld?  

2) Ziet de politie patronen in het probleem van fietsdiefstallen (wordt er bijvoorbeeld meer 
overdag, s avonds of ‘s nachts toegeslagen?) 
3) Hoe evalueert het bestuur de bijdrage van de camera aan de fietsstalling aan het monitoren van 
en ingrijpen op het probleem?   
 
 
Burgemeester Bevers antwoordt: 

 

De fietsdiefstallen op de adressen Stationsplein 1 tot 19 werden bekeken (adressen ter hoogte van 
de fietsenstallingen. 
 

1. De camera werd op 27/1/20 in werking gesteld op een OV-paal ter hoogte van 
huisnummer 15 en dit gaf volgende cijfers: 

 In 2018 zijn er 9 aangiftes  
 In 2019 zijn er 15 aangiftes 
 In 2020 zijn er 2 aangiftes  

o 10/1/2020 
o 10/2/2020 

 
2. Er is nog geen patroon vast te stellen omwille de weinige fietsdiefstallen. 

3. Het bestuur kan alleen maar hopen dat deze spectaculaire trend zich doorzet en de 
diefstallenplaag daar is opgelost door de camera. 
 
Het valt wel op dat sinds de plaatsing van de camera er in 3 maand maar 1 fiets meer 
gestolen werd. Dit zal mede aan de preventieve werking van de camera liggen, maar 

bovendien speelt ook het feit dat door de Covid-19 maatregelen er daar ook minder fietsen 
aanwezig zijn.  

 
 
Bijkomende bemerking: op het net heraangelegd deel van de berm in de Ijzerenwegstraat is er een 
deel in beton en een deel in klinkers heraangelegd, op het gedeelte in klinkers worden nog 
bijkomende fietsenstallingen voorzien zodat ik principe alle fietsen op een correcte wijze kunnen 
gestald worden. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 

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

 
Meer vrouw op straat 

Al enkele maanden voert Sofie Lemaire, Mechelse en bekend als radio- en televisiepresentatrice , 
actie om meer straten naar opmerkelijke vrouwen vernoemd te krijgen. Ze trok daarvoor al naar 
verschillende grote Vlaamse steden. Ondertussen ondernam ze samen met Radio 1 ook de actie om 
de gemeenten en kleinere steden aan te porren om zeker mee op de kar te springen. 
Dit moet zeker ook in Willebroek kunnen. Kunnen we ons vinden in de suggesties voor de provincie 
Antwerpen? Zijn er Willebroekse vrouwen uit het verleden van onze gemeente die zeker een 
straatnaam verdienen?  

Wij dachten zeker al aan een Maria van Bourgondië-laan, -straat of -plein, want zij gaf de opdracht 
tot het graven van ons kanaal; al was het Karel V die de definitieve plannen goedkeurde. Maria 
Moens werd ons ook gesuggereerd, een verzetsstrijdster die tijdens WOII in onze regio ‘De zwarte 
hand’ hielp, maar ook Maria Bradt, Blaasveldse landbouwster die eveneens tijdens WOII mensen in 
hongersnood hielp. Er zijn ongetwijfeld nog voorbeelden te vinden. Het gemeentebestuur kan 

hiertoe bij de bevolking het oor te luister leggen.  

Onze vragen: 
1) Is het gemeentebestuur bereid om meer straten naar vrouwen te noemen en in de toekomst 
hieraan voorrang te geven? 
2) Kan de gemeente via haar communicatiekanalen de inwoners suggestie laten overmaken voor 
deze actie?   
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 

Bij het geven van straatnamen moet uiteraard rekening gehouden worden met het wettelijk kader, 
waarin staat dat bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen 
van deze naam, bij voorkeur geput wordt uit de gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het 
kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde. 
1. Wettelijk kader 
1 Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 

7 april 1977), gewijzigd bij: 

2 Het decreet 1 juli 1987 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de 
namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 1 september 1987; 

3 Het decreet 4 februari 1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de 

namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 25 februari 1997; 

4 Het decreet 29 november 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming 
van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 17 december 2002 bepaalt dat de gemeenteraad 
bevoegd is voor het toekennen of wijzigen van nieuwe namen aan openbare wegen en pleinen. 

  
Indien een nieuwe straatnaam nodig is, wordt door de dienst Omgeving advies gevraagd aan de 
adviesraad cultureel patrimonium & erfgoed.  
Vanuit de adviesraad cultureel patrimonium & erfgoed wordt bij de vraag naar een nieuwe 

straatnaam eerst en vooral gekeken naar de historisch context van de locatie.   
Bij voorkeur wordt, waar dit mogelijk is voorrang gegeven aan oude toponiemen omdat zo het 
immaterieel talig erfgoed dat uitdrukkelijk aan deze locatie gebonden op die plaats in leven 
gehouden kan worden. 
Dit houdt in dat altijd eerst via  kadasterkaarten en/of bevraging van het lokale levende geheugen 
nagegaan wordt of er in de lokale toponymie een benoemingsmotief bestaat dat in de straatnaam 

vereeuwigd kan worden. 

Indien er geen oude toponiemen worden gevonden, wordt gekeken naar een andere gepaste 
straatnaam. Dit is ofwel een straatnaam die aansluit bij de andere namen in dezelfde wijk ofwel de 
naam van een historische persoon. 
Indien een straatnaam toch de naam van een persoon (man of vrouw) krijgt moet deze van 
historisch belang zijn en niet alleen voor de gemeente maar bij voorkeur ook voor de wijk waar de 
straat gelegen is.  

Uiteraard is er vanuit het gemeentebestuur de wil om ook in onze gemeente meer straten naar 
opmerkelijke vrouwen te benoemen. 
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Naar aanleiding van het programma is het inderdaad de bedoeling om via de verschillende 
communicatiekanalen bij de Willebroekse bevolking een oproep te doen naar gemotiveerde 
voorstellen voor vrouwelijke straatnamen.  Op die manier hopen we een lijst met voorstellen te 
krijgen die door de adviesraad cultureel patrimonium & erfgoed als leidraad kan gebruikt worden 

wanneer er nieuwe straatnamen moeten gegeven worden. 
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