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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 26 mei 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, 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 

 

Verontschuldigd: Véronique De Wever, raadslid 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 23 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Communicatiedienst 

2. Besluit betreffende de contractvoorwaarden voor het verlenen van een 

concessierecht voor twee elektronische informatiepanelen 

Financiën 

3. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als 

onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand 

4. Indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere 

meldingen van vergunningen inzake: stedenbouw, milieu, 

kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging 

5. Zefier - Algemene vergadering 11 juni 2020 

6. Willebroek - Gemeenteraadsbesluit betreffende intekening op de uitgifte van 

aandelen Apt Iverlek 
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Bouwen en wonen 

Openbare werken 

7. De Vlaamse Waterweg nv - Algemene Vergadering en Bijzonder Algemene 

Vergadering van de Aandeelhouders - 27 mei 2020 

8. Iverlek - Algemene vergadering tevens jaarvergadering - 12 juni 2020 

9. Fluvius Antwerpen - Algemene vergadering tevens jaarvergadering - 17 juni 

2020 

10. Pidpa - Algemene Vergadering - 19 juni 2020 

Omgeving 

11. IGEMO - Algemene Vergadering - 12 juni 2020 

12. IVAREM - Algemene Vergadering - 19 juni 2020 

13. Vastlegging rooilijnen en weguitrusting voor een nieuwe straat OMV20190361 - 

goedkeuring rooilijnplan 

Mobiliteit 

14. Verzoekschrift om van Westdijk een fietsstraat te maken 

15. Wijziging rooilijnen Willebroek Stad - buurtweg nr. 32, nr. 34, nr. 35 en nr. 36 

IVA Innova 

16. Affectatie van een grondperceel Dijlelaan en bezettingssovereenkomst HS-

cabine 

17. Vestiging ondergrondse erfdienstbaarheid voor aanleg anodebed ten gunste 

van PIDPA 

18. Overdracht wegenis verkaveling Marcel de Molstraat 

19. Voorlopige vaststelling wijziging Rooilijn Dijlelaan 

20. Voorlopige vaststelling wijziging rooilijnplan Torenstraat - A Van 

Landeghemstraat 

Leven en reizen 

Jeugddienst 

21. Onderwijs en opvang in/na coronatijd 

Sportdienst 

22. Aanpassing reglement subsidiëring infrastructuurwerken door 

sportverenigingen 

Algemeen 

23. Lokalen in exclusiviteit- kwijtschelding huur COVID-19- verlenging 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 24 tot en met 25 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

24. Bijkomende punten 

Leven en reizen 

Burgerteam 

25. PONTES - Gewone algemene vergadering 10 juni 2020 - schriftelijke procedure 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

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

van 28 april 2020. 

 
 

Communicatiedienst 

2. Besluit betreffende de contractvoorwaarden voor het verlenen van een 

concessierecht voor twee elektronische informatiepanelen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de zitting van 20 december 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen tot de 
aankoop van 4 elektronische informatieborden. Om de lokale handelaars een extra mogelijkheid te 

bieden om hun activiteiten langs deze weg promotioneel te ondersteunen, werd in eerder 

vernoemd college beslist dat op twee locaties via een domeinconcessie van 15 jaar een partner 
worden gezocht om deze advertentieruimtes op een aantrekkelijke manier te vermarkten.  
 

Feiten en context 

In de college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2020 werd beslist tot het verlenen van 

een concessierecht van 15  jaar voor het plaatsen van twee elektronische informatiepanelen. 
 

Juridische grond 

 Decreet Lokaal Bestuur, artikels 41, 11° en 56, §3, 8°,b. 
 Het Burgerlijk Wetboek, artikels 1101 en volgende en artikel 1712. 
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Adviezen - argumenten 

De gemeente Willebroek wil gebruik maken van LED-borden om de visuele communicatie in het 
straatbeeld te bevorderen. 

De gemeente Willebroek verleent, onder de vorm van een concessieovereenkomst, de mogelijkheid 

tot het exploiteren van een domeinconcessie van het in concessie gegeven deel van het openbaar 

domein waarop LED-borden worden geplaatst met het oog op de publieke en private uitbating van 

deze LED-borden. 

De toewijzing van de concessie tot uitbating zal gebeuren na een bekendmaking van de 

concessievoorwaarden en een oproep tot offertes. De algemene en bijzondere voorwaarden zoals 

vermeld in de bijgevoegde concessieovereenkomst zijn een essentieel onderdeel van de concessie. 

Als gunningscriteria gelden de beoordeling van zichtbaarheid van de boodschappen (20%), de 

kwaliteit van de schermen (50%) alsook de gebruiksvriendelijkheid van het Content Management 

System (30%). Door het indienen van een offerte verklaart de kandidaat zich akkoord met alle 

onderdelen van de concessieovereenkomst. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

n.v.t. 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad beslist :  
 
De voorwaarden waartegen de concessie zal worden verleend voor het plaatsen van LED-borden 
voor publieke en private berichtgeving zoals deze weergegeven zijn in het document als bijlage, 
worden goedgekeurd. De bijgevoegde concessievoorwaarden maken een integrerend deel uit van 
dit besluit. 

 
 

Financiën 

3. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als 

onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 

In de raad van 17 december 2019 werden de nieuwe belasting- en retributiereglementen 
vastgesteld voor de periode met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025. 
Naar aanleiding van de brief van 15 april 2020 van Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse 
Overheid, afdeling Lokale Financiën passen wij dit reglement aan. 
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Feiten en context 

 
Overwegende dat de kwaliteit van woningen op het grondgebied van de gemeente moet bewaakt 
worden om het grondrecht op menswaardig wonen van de inwoners van de gemeente te vrijwaren; 
 

Overwegende dat vanaf het aanslagjaar 2017 de gewestelijke heffing op ongeschikte en 
onbewoonbare woningen niet wordt geheven in gemeenten met een eigen belasting op ongeschikte 
en onbewoonbare woningen teneinde een dubbele heffing te vermijden, mits deze in 
overeenstemming is met art. 2.5.1.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
 
Overwegende dat verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente 
voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te 

gaan; 
 
Overwegende dat het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen 
overgeheveld wordt van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke 
registratie en heffing volledig worden opgeheven; 

 

Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare 
patrimonium voor wonen optimaal benut wordt; 
 
Overwegend dat het nuttig is om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstand 
en verwaarlozing van woningen en gebouwen; 
 
De langdurige onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand van woningen 

en/of gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden. 
In tijden van hoge woning- en grondprijzen is het onverantwoord dat deze leegstaan. Dit 
reglement kan bijdragen aan een actief huisvestingsbeleid om de eigenaars van dergelijke 
woningen/gebouwen aan te manen om iets aan de situatie te doen en alzo het gemeente- en 
straatbeeld te verfraaien. 
Onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand van woningen en gebouwen 
brengt voor de gemeente bijkomende kosten met zich mee, vb. extra politiecontroles omdat er een 

vermindering is van de ‘sociale controle’. 

 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 
 
Juridische grond 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 

belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 

- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

- Het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 

1996; 

- Het decreet van 15 juli 1997 en latere wijzigingen houdende de Vlaamse Wooncode; 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

- Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna Decreet 

grond- en pandenbeleid genoemd; 

- Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, art. 2.5.1.0.1.; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaand reglement d.d. 16 december 

2014 belasting op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaand reglement d.d. 16 december 

2014 belasting ter bestrijding van verkrotting woningen en gebouwen; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaand reglement d.d. 16 december 

2014 belasting ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen; 
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- Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaand reglement d.d. 28 maart 

2017 belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, 

ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand; 

- De noodzakelijkheid tot aanpassing, naar aanleiding van de brief van 15 april 2020 van 

Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse Overheid, afdeling Lokale Financiën, van het 

raadsbesluit van 17 december 2019 inzake de belasting op gebouwen en/of woningen die 

beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Adviezen – argumenten 
 
De financiële dienst stelt voor het reglement belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd 

worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand goed te keuren met 
ingang van 1 april 2020 en eindigend op 31 december 2025. 
 
Het College heeft het reglement goedgekeurd in het College van 8 mei 2020, voor een periode met 

ingang van 1 juni 2020 en eindigend op 31 december 2025. 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel  1: 
De gemeenteraad keurt het reglement belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd 
worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand goed voor een 
periode met ingang van 1 juni 2020 en eindigend op 31 december 2025. 
 

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

4. Indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en 

andere meldingen van vergunningen inzake: stedenbouw, milieu, 

kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging 

Motivering 
 

Voorgeschiedenis 
 
In de raad van 17 december 2019 werden de nieuwe belasting- en retributiereglementen 
vastgesteld voor de periode met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025. 
Op basis van de aanbevelingen in de mail van 14 april 2020 van Agentschap Binnenlands Bestuur 
Vlaamse overheid, team fiscaliteit, passen wij dit reglement aan. 
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Feiten en context 

 
De dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake 
stedenbouw, milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijzigingen zware lasten voor de 
gemeente meebrengt en dat het gepast is hiervoor van belanghebbende een belasting te vragen. 

De kosten en lasten zijn hoger naargelang het bouwvolume stijgt, hierdoor wordt er gewerkt met 
een progressief tarief dat op het bouwvolume is afgestemd. Het tarief voor het luik bouwen houdt 
o.m. rekening met het bruto bouwvolume per omgevingsaanvraag. 
 
De financiële dienst stelt voor om het reglement indirecte belasting voor dossierkosten bij 
omgevingsvergunningen en andere meldingen van vergunningen inzake: stedenbouw, milieu, 
kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging goed te keuren voor een periode met ingang van 1 

april 2020 en eindigend op 31 december 2025. 
 
 
Juridische grond 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 

belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 

- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

- Het KB van 23 september 1958 houdende het algemene reglement betreffende het 

fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van 

springstoffen; 

- Het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de 

bevolking van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende 

stralingen; 

- Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter 

uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 

natuurlijk milieu; 

- Het decreet Integraal handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016; 

- Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse regering van 9 maart 2018 tot integratie van de 

sociaaleconomische vergunning voor kleinhandelsactiviteiten en de vergunning voor 

vegetatiewijzigingen vanaf 1 augustus 2018 in de omgevingsvergunning; 

- De noodzakelijkheid tot aanpassing van het raadsbesluit van 25 juni 2019 inzake de 

indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen 

van vergunningen inzake: stedenbouw, milieu, kleinhandelsvestigingen en 

vegetatiewijziging; 

- Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet 

van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 

- De noodzakelijkheid tot aanpassing, naar aanleiding van de aanbevelingen van het van 

Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse overheid team fiscaliteit, van het raadsbesluit 

van 17 december 2019 inzake de indirecte belasting voor dossierkosten bij 

omgevingsvergunningen en andere meldingen van vergunningen inzake: stedenbouw, 

milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Adviezen – argumenten 
 
De financiële dienst stelt voor het het reglement indirecte belasting voor dossierkosten bij 
omgevingsvergunningen en andere meldingen van vergunningen inzake: stedenbouw, milieu, 
kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging goed te keuren voor een periode met ingang van 1 

april 2020 en eindigend op 31 december 2025. 



9 

Het College heeft het reglement goedgekeurd in het College van 8 mei 2020, voor een periode met 

ingang van 1 juni 2020 en eindigend op 31 december 2025. 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het reglement indirecte belasting voor dossierkosten bij 
omgevingsvergunningen en andere meldingen van vergunningen inzake: stedenbouw, milieu, 
kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging goed voor een periode met ingang van 1 juni 2020 
en eindigend op 31 december 2025. 
 
Artikel 2: Indien er gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend, is dit 

reglement definitief en wordt deze aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
 

5. Zefier - Algemene vergadering 11 juni 2020 

Motivering 

DE AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ZEFIER VAN 11 JUNI 2020 
 
Zitting van 26 mei 2020 
 
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen 
beslissen; 
 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op artikel 
41;  
 
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier; 
 

Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28; 

 
Gelet op de uitnodiging via e-mail van 17 maart 2020 tot de gewone algemene vergadering van de 
cvba Zefier op 11 juni 2020; 
 
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten; 

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

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: 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 

Enig artikel: hecht, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring 
aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering 

van de cvba Zefier van 11 juni 2020, zijnde 
 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019; 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting); 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur 

opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV; 
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe 

aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort 
(rekeningsector) gebeurt; en 

7. Volmacht. 

 
 

6. Willebroek - Gemeenteraadsbesluit betreffende intekening op de uitgifte 

van aandelen Apt Iverlek 

De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 

 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer in het bijzonder de 
artikelen 2, 40 en 41 en Deel 3 Titel 3;  
 
Gelet op het feit dat de gemeente Willebroek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek; 
 

Gelet op het feit dat Iverlek aandeelhouder is van Publi-T; 
 
Gelet op de aangetekende brief van 17 april 2020 van Iverlek met als onderwerp “Uitnodiging 
intekening uitgifte aandelen Apt”; 
 
Overwegende de toelichting in de nota “Uitgifte aandelen Apt motivering en procedure”; 

 
Met ...….stemmen voor,….…stemmen tegen en …….onthoudingen; 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 
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Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Art. 1: In te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 13.821 
 aandelen aan een eenheidsprijs van EUR 21,34 voor een totaal bedrag van EUR 294.940,14. 
 
Art. 2: De volstorting van de nieuwe aandelen Apt te financieren via de nog bij Iverlek bestaande 
reserve van EUR 20.652,96 én voor EUR 274.287,18 met eigen middelen in 2021 en de volstorting 
uit te voeren op eenvoudig verzoek van Iverlek. 

   
Art. 3:  Bekend te maken aan Iverlek dat de gemeente Willebroek interesse heeft maximaal 5.039 
bijkomende aandelen Apt te verwerven indien deze beschikbaar zouden zijn omdat niet alle andere 
deelnemers hebben ingetekend op de hen toegewezen aandelen. 
 
Art. 4: Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het bijkomend 
financieringsvoorstel van Iverlek, in casu EUR 107.532,26. 

 
Art. 5:  Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten van 
Fluvius, uitsluitend op het e-mailadres johan.verzyck@fluvius.be. 
 
 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

7. De Vlaamse Waterweg nv - Algemene Vergadering en Bijzonder Algemene 

Vergadering van de Aandeelhouders - 27 mei 2020 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Met schrijven ontvangen op 5 mei 2020 wordt ons bestuur uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering en een Bijzonder Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 27 mei 2020 om 
11u30 in de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Waterweg NV, Havenstraat 44, 3500 Hasselt. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda van de Algemene Vergadering:  
 

1. Goedkeuring van de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de aandeelhouders 
van 22 mei 2019 

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2019 
o Activiteitenverslag 
o Financieel verslag 

3. Verslag van de commissaris-revisor 
4. Verslag van de regeringsafgevaardigde 
5. Verslag van de interne audit 
6. Goedkeuring van de jaarrekening 
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
8. Bestemming van het resultaat 

9. Varia 
 
Punten op de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering:  
 

1. Het voorstel tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen aan de statuten van 
De Vlaamse Waterweg nv: 

 

mailto:johan.verzyck@fluvius.be
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ln artikel 1§2 van de statuten worden volgende wijzigingen aangebracht: 

1. de woorden "het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van achttien juli 
tweeduizend en drie" vervangen door de woorden "het 
Bestuursdecreet van zeven december tweeduizend achttien" 

2. de woorden "Wetboek van vennootschappen "worden vervangen 

door de woorden" Wetboek van vennootschappen en verenigingen". 
3. de zinsnede "De bepalingen van de wet van zeventien juli 

negentienhonderd zevenennegentig betreffende het gerechtelijk 
akkoord en de faillissementswet van acht augustus 
negentienhonderdzevenennegentig "vervangen door de woorden " De 
bepalingen van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht". 

 

ln artikel 3 worden volgende wijzigingen aangebracht: 
1. ln de paragraaf 2 wordt het zinsdeel "12°" vervangen door het 

zinsdeel "14°" en wordt na het zinsdeel " 11 ° de verhoging van de 
trafiek via de waterwegen" een zinsdeel ingevoegd als volgt" 12° het 
toezicht op de naleving en de bestuurlijke handhaving van de regels 

van politie over het verkeer op de waterwegen; 13° het uitvoeren van 

de voorschriften voor de waterwegen en havens met betrekking tot 
het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, met 
uitzondering van de voorschriften voor het vervoer van radioactieve 
stoffen, explosieven en dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de 
bevolking. De vennootschap is ook belast met het toezicht op de 
naleving en de bestuurlijke handhaving van die voorschriften." 

 

2. Er wordt een paragraaf 6 ingevoegd als volgt: 11§ 6. De vennootschap 
is belast met de scheepvaartcontrole. Ze is in het bijzonder belast met 
de volgende taken: 1 ° de onderzoeken en de afgifte van certificaten, 
attesten, verklaringen en goedkeuringen over de technische 
voorschriften voor binnenschepen en binnenschepen die ook voor niet 
internationale zeereizen worden gebruikt, met uitzondering van 

pleziervaartuigen. De vennootschap is ook belast met het toezicht op 

de naleving en de bestuurlijke handhaving van die technische 

voorschriften; 2° de onderzoeken en de afgifte van certificaten, 
attesten, verklaringen en goedkeuringen over de voorschriften voor de 
schepen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren, met uitzondering van het vervoer van radioactieve 
stoffen, explosieven en dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de 

bevolking. De vennootschap is ook belast met het toezicht op de 
naleving en de bestuurlijke handhaving van die voorschriften; VR 2020 
1402 DOC.0137 /3; 3° de uitvoering van de regelgeving over de meting 
van binnenschepen, alsook het toezicht op de naleving en de 
bestuurlijke handhaving van de desbetreffende voorschriften; 4° de 
uitvoering van de regelgeving over de bemanningsvoorschriften en de 
bekwaamheidsbewijzen in de binnenvaart, alsook het toezicht op de 

naleving en de bestuurlijke handhaving van die regelgeving; 5° de 
uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname 
van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend in Straatsburg op 9 
september 1996, en van de regelgeving tot uitvoering van dat verdrag, 
alsook het toezicht op de naleving en de bestuurlijke handhaving van 

die regelgeving, binnen de perken van de gewestelijke bevoegdheden. 
 

3. Er wordt een paragraaf 7 ingevoegd als volgt: 11§ 7. De Vlaamse 
Regering kan de maatschappelijke opdracht van de vennootschap 
nader omschrijven en de Vlaamse Regering kan randvoorwaarden 
vastleggen voor de uitvoering van haar taken." 

 
ln artikel 26 §2bis van de statuten wordt de zinsnede “De raad van bestuur 

stelt de vormvereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van 
onafhankelijke bestuurder moet voldoen op het vlak van bekwaamheden, 
kennis en ervaring" voorafgegaan door volgende zinsnede “Minimaal een 
derde van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur is een 
onafhankelijke bestuurder.” 
 



13 

ln artikel 28 §1, le lid van de statuten worden het woord “Arbitragehof” 

vervangen door de zinsnede “Grondwettelijk Hof”. 
 
ln artikel 37, eerste lid van de statuten wordt de zinsnede “het Kaderdecreet 
bestuurlijk beleid van achttien juli tweeduizend en drie “vervangen door de 

zinsnede” het Bestuursdecreet van zeven december tweeduizend achttien” 
 
ln artikel 47 van de statuten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 

o ln de eerste paragraaf wordt de zinsnede “Wetboek van 
vennootschappen” Vervangen door de zinsnede “Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen” 

o ln de tweede paragraaf wordt in het punt 4° de zinsnede “in 
artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen 
door de zinsnede ”de artikelen 3:63 en 3:64 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen.” 

 

Vertegenwoordiger: Eddy Bevers 

Plaatsvervangers: Ilse Lenvain en Luc Spiessens 
 

Juridische grond 

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit diene naan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 

herhaald voor elke algemene vergadering.  
 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 
Decreet lokaal bestuur. 
 

Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 
 

De statuten van de Vlaamse Waterweg NV van 31 mei 2017. 
 
Het lidmaatschap van de Gemeente van de intergemeentelijke vereniging De Vlaamse Waterweg 
NV. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 
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Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Het college van burgemeester en schepenen besluit: 
 
Artikel 1: 
kennis te nemen van het schrijven ontvangen op 5 mei 2020 van De Vlaamse Waterweg nv waarbij 
ons bestuur wordt  uitgenodigd op de Algemene Vergadering en de Bijzondere Algemene 
Vergadering van de Aandeelhouders op 27 mei 2020 om 11u30 in de maatschappelijke zetel van 

de Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44, 3500 Hasselt. 
 
Artikel 2: 
zijn goedkeuring te hechten aan voormelde agenda van de Algemene Vergadering en de Bijzondere 
Algemene Vergadering van de Aandeelhouders. 
 
Artikel 3: 

zijn afgevaardigde het mandaat te verlenen om te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig 
voormeld besluit. 
 
Artikel 4: 
kennisgeving hiervan te verrichten aan De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44, 3500 Hasselt 
van de hierbij genomen beslissingen, ter attentie van de heer Charley Vallet.  

 
 

8. Iverlek - Algemene vergadering tevens jaarvergadering - 12 juni 2020 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek werd per aangetekend schrijven van 30 maart 2020 opgeroepen om deel 
te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek die op 12 juni 2020 

om 18u00 plaats heeft in Waerboomhof, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden. 
 

Feiten en context 

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

 
Punten op de agenda:  
 

1. Kennisneming verslagen van lverlek van de raad van bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2019. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van lverlek afgesloten op 31 december 2019 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – netto-actieftest 
(artikel 6:115 WVV) 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2019. 
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.  
6. Statutaire benoemingen. 

7. Benoeming van een commissaris. 
8. Statutaire mededelingen. 

 
Vertegenwoordiger, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: Eddy 
Moens. 
 

Juridische grond 

Het feit dat de Gemeente Willebroek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
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Het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de Gemeente Willebroek per brief van 30 

maart 2020 overgemaakt werd. 
 
Artikel 432, artikel 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende 
gemeenten hun vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van een opdrachthoudende 

vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat 
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.  
 

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

 

Adviezen - argumenten 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het 
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden. 
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de 
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de 
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op 
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende 

agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een 
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 1 april 2020 van Iverlek, Brusselsesteenweg 199, 

9090 Melle, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van vrijdag 12 juni 2020 om 18u00 in Waerboomhof, Jozef Mertensstraat 140, 
1702 Groot-Bijgaarden. 
 
Artikel 2 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 12 juni 2020: 
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1. Kennisneming verslagen van lverlek van de raad van bestuur en van de commissaris 

over het boekjaar 2019. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van lverlek afgesloten op 31 december 2019  

 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en  
 waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – netto-actieftest 
(artikel 6:115 WVV) 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 
2019. 

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 
(neven)activiteiten.  

6. Statutaire benoemingen. 
7. Benoeming van een commissaris. 
8. Statutaire mededelingen. 

 
Artikel 3 – in geval van een schriftelijke algemene vergadering 

besluit zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het 

standpunt van de Gemeente Willebroek weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene 
vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een 
overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd 
zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket overgemaakt worden aan de toezichthoudende 
overheid. 
 

Artikel 4 – in geval van een fysieke algemene vergadering 
besluit de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 12 juni 2020 
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 2 en 3 van onderhavige beslissing. 
 

Artikel 5 

besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle tav het vennootschapssecretariaat 
(vennootschapssecretariaat@fluvius.be).   
 

 

9. Fluvius Antwerpen - Algemene vergadering tevens jaarvergadering - 17 juni 

2020 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek werd per aangetekend schrijven van 25 maart 2020 opgeroepen om deel 
te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 17 
juni 2020 om 18u00 plaats heeft in het Kasteel van Brasschaat, Hemelhoevedreef 1, 2930 
Brasschaat.  

 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek neemt ingevolge de fusie van Iveg met IMEA en Integan vanaf deze 

legislatuur voor één of meerdere activiteiten deel aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Antwerpen. 

 
Punten op de agenda:  

 
1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de raad van bestuur en van de 

commissaris over het boekjaar 2019. 
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2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 

2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – netto-actieftest 
(artikel 6:115 WVV) 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het 
boekjaar 2019. 

5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden. 
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 

(neven)activiteiten.  
7. Statutaire benoemingen. 

8. Benoeming van een commissaris. 
9. Statutaire mededelingen. 

 
Vertegenwoordiger, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: Michel 
Eeraerts. 

 

Juridische grond 

Het feit dat de Gemeente Willebroek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. 
 
Het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de Gemeente Willebroek per brief van 25 
maart 2020 overgemaakt werd. 
 

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

de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.  
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur. 
 

Het decreet lokaal bestuur.  
 

Adviezen – argumenten 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het 
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden. 
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de 
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de 

mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op 
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende 
agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een 

schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.  
 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: 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: 
 

Artikel 1 
neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 27 maart 2020 van Fluvius Antwerpen, 

Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van vrijdag 17 juni 2020 om 18u00 in het Kasteel van 
Brasschaat, Hemelhoevedreef 1, 2930 Brasschaat. 
 

Artikel 2 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 17 juni 2020: 

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de raad van bestuur en van de 
commissaris over het boekjaar 2019. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 
2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 

waarderingsregels). 
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – netto-actieftest 

(artikel 6:115 WVV) 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het 
boekjaar 2019. 

5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden. 

6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 
(neven)activiteiten.  

7. Statutaire benoemingen. 
8. Benoeming van een commissaris. 
9. Statutaire mededelingen. 

 

Artikel 3 – in geval van een schriftelijke algemene vergadering 
besluit zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het 
standpunt van de Gemeente Willebroek weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene 
vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een 
overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd 
zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket overgemaakt worden aan de toezichthoudende 

overheid. 
 

Artikel 4 – in geval van een fysieke algemene vergadering 
besluit de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging FLuvius Antwerpen op 17 
juni 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen 
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 

inzake voormeld artikel 2 en 3 van onderhavige beslissing. 
 
Artikel 5 
besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Fluvius Antwerpen, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken  tav het 

vennootschapssecretariaat (vennootschapssecretariaat@fluvius.be).   
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10. Pidpa - Algemene Vergadering - 19 juni 2020 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Door Pidpa wordt ons bestuur met schrijven van 27 april 2020 uitgenodigd voor de algemene 
vergadering op afstand op vrijdag 19 juni 2020 om 11.00 uur. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

1. Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 

2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2019. 
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2019. 
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2019. 

5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 
6. Toetredingen/uitbreidingen van opdracht. 
7. Benoemingen. 

8. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering. 
 
Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: 

- Vertegenwoordiger: Jeroen De Jonghe 
- Plaatsvervanger: Daniel De Maeyer 

 

Juridische grond 

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

algemene vergadering. 
 

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

 
Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017.  
 
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 

legislatuur. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De Gemeenteraad:  

 
Artikel 1 
neemt kennis van de uitnodiging dd. 27 april 2020 van Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, 
waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering op afstand van vrijdag 19 
juni 2020 om 11u00. 
 

Artikel 2 

besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Pidpa d.d. 19 juni 2020. 
 
Artikel 3 
besluit de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Pidpa op 19 juni 2020, op te dragen zijn/haar 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen. 
 
Artikel 4 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be-, 
slissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Pidpa, ter attentie van het secretariaat. 

 
 

Omgeving 

11. IGEMO - Algemene Vergadering - 12 juni 2020 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IGEMO, ontvangen op 29 april 2020, 
uitgenodigd op de Algemene Vergadering van vrijdag 12 juni 2020 om 17u30.  
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2019  

3. Goedkeuring jaarrekening 2019 

 Balans, resultatenrekening en toelichting 
 Jaarverslag van de raad van bestuur 
 Verslag van de revisor 

4. Code van goed bestuur 
5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor  
6. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
7. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 

vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) van 12 juni 
2020 

 
Vertegenwoordiger: Jeroen De Jonghe – Raadslid (zal aanwezig zijn) 
Plaatsvervanger: Daniel De Maeyer – Raadslid 
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Juridische grond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verschenen op 15 februari 2018 in het Belgisch 
Staatsblad;  
 
Overwegende dat ingevolge Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, de agenda van de 

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

algemene vergadering. 
 
De statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 
1991, 29 oktober 1993, 26 maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 

2003, 25 juni 2004, 22 juni 2007, 26 juni 2009, 28 juni 2013, 20 juni 2014, 9 december 2016 en 

15 december 2017, 14 december 2018 en 28 juni 2019. 
 
De gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december  2024). 
 
De voorstellen betreffende de agendapunten van de algemene vergadering van 12 juni 2020, zoals 

geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in 
vergadering van 10 april 2020. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van IGEMO van 12 juni 

2020, houdende:  
 

1.  Aanduiding stemopnemers 
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2019  
3. Goedkeuring jaarrekening 2019 

 Balans, resultatenrekening en toelichting 
 Jaarverslag van de raad van bestuur 

 Verslag van de revisor 
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4. Code van goed bestuur 

5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor  
6. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
7. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 

vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) van 12 juni 

2020 
 
Artikel 2 
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Algemene Vergadering van 
IGEMO op 12 juni 2020, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van de onderhavige 
raadsbeslissing. 

 
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGEMO, Schoutetstraat 2 te 
2800 Mechelen, ter attentie van het secretariaat.  

 
 

12. IVAREM - Algemene Vergadering - 19 juni 2020 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IVAREM, ontvangen op 29 april 2020, 
uitgenodigd op de Algemene Vergadering van vrijdag 19 juni 2020 om 17u30. Afhankelijk van de 
coronacrisismaatregelen die op dat ogenblik van kracht zijn zal de vergadering plaats hebben in 
Vergaderzaal Themis, Administratieve gebouw IVAREM, Leuvensesteenweg 443D, Muizen of via MS 
Teams. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2019 van de intergemeentelijke vereniging voor 

duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) [VVAV2000001] 
3. Vaststelling definitieve bijdragen voor het afgelopen boekjaar [VVAV2000002] 
4. Goedkeuring jaarrekening 2019 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 

afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
 Balans, resultatenrekening en toelichting [VVAV2000003] 
 Jaarverslag van de raad van bestuur [VVAV2000004] 
 Verslag van de revisor [VVAV2000005] 

5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke 
vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 

6. Aanstelling commissaris-revisor [VVAV2000006] 
7. Beheersoverdracht huisvuilinzameling Sint-Amands [VVAV2000007] 

8. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
9. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 

vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 19 juni 2020 
 
Vertegenwoordiger, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 is Solange 

Cluydts. 
 

Juridische grond 

Decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur 
 
De nieuwe gemeentewet. 
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Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 
Het decreet lokaal bestuur. 
 
De statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 

vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 
2007, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010, 13 december 2013, 17 juni 2016, 15 
december 2017, 7 december 2018 en 13 december 2019. 
 
Het lidmaatschap van de Gemeente van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
Artikel 434 § 5 van het nieuw Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemene vergadering een 

code van goed bestuur vaststelt. 
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december  2025). 

 

Gelet op document VVAV2000001, houdende het activiteitenverslag voor het jaar 2019 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals 
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 
17-04-2020. 
Gelet op document VVAV2000002, houdende de definitieve bijdragen voor het jaar 2019 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals 
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 

17-04-2020. 
 
Gelet op document VVAV2000003, houdende de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij 
de jaarrekening voor het jaar 2019 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 
afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals opgesteld door de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 17-04-2020. 
 

Gelet op document VVAV2000004, houdende het financiële jaarverslag voor het jaar 2019 van de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals 
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 
17-04-2020. 
 
Gelet op document VVAV2000005, het verslag van de commissaris voor het jaar 2019 van de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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De gemeenteraad: 

 
Artikel 1:  
neemt kennis van de agenda van de Algemene Vergadering van 19 juni 2020. 
 

Artikel 2: 
hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM voorgestelde agenda. 
 
Artikel 3: 
besluit dat zijn afgevaardigde in de Algemene Vergadering van 19 juni 2020 van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat heeft om te beraadslagen en te beslissen 

overeenkomstig voormeld besluit. 
 
Artikel 4:  
Deze beslissing wordt nog ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM, ter attentie van Vera Noppe (secretariaat).  

 

 

13. Vastlegging rooilijnen en weguitrusting voor een nieuwe straat 

OMV20190361 - goedkeuring rooilijnplan 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het college van burgemeester en schepenen ontving op 20 december 2019 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en deze aanvraag werd op 8 januari 
2020 vervolledigd, met interne referentie OMV20190361: het bouwen van een meergezinswoning 
van 12 appartementen en 6 woningen met aanleg van een nieuwe straat - op een perceel gelegen 
Molenstraat zn en Rosmolen - kadastraal gekend als Willebroek, afdeling 2 sectie C nr.(s): 464A3 
en 464 R2. 

 
Het dossier werd op 14 januari 2020 volledig en ontvankelijk verklaard. 
 
Op 8 mei 2020 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor te 
stellen om over te gaan tot het goedkeuren van het rooilijnplan, weguitrusting, groenvoorzieningen 
en verlichting.  
Met de toevoeging van de voorwaarden uit het intern advies van de dienst openbare werken en 

mobileit dd. 5 februari 2020.  
 

Feiten en context 

De omgevingsvergunningsaanvraag omvat wegeniswerken (aanleg van een nieuwe wegenis en 
parkings in grasdallen)  waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft. Indien de 
bevoegde overheid oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de 

gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing 
neemt over de aanvraag. 

 
Het dossier dient aan de gemeenteraad te worden voorgelegd voor goedkeuring van de rooilijnen 
(rooilijnplan), de weguitrusting, groenvoorzieningen, verlichting en oplegging van de lasten voor 
uitvoering van het openbaar domein.  
 

Openbaar onderzoek 
De aanvraag werd van 22 januari 2020 tot en met 20 februari 2020 openbaar gemaakt volgens de 
regels vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
Er werden geen (0) bezwaarschriften ingediend. 
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Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 betreffende de vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen en voetgangersverkeer. 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke 

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

 
Decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. 
 
Gelet op artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 waarbij 
bepaald wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de omstandigheden 

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

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

openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen. 
 
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 
 

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

Adviezen - argumenten 

Art. 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning stelt het volgende: “Als de 
vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan 

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

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

wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden 
waarop die worden of zullen worden aangelegd.” 
 

Overwegende dat de ontwikkelaar verplicht dient in te staan voor de aanleg van de weg- en 
rioleringswerken en de nutsvoorzieningen. De kostenramingen van de nutsmaatschappijen zullen 
als lastvoorwaarden in de omgevingsvergunning worden opgelegd.  
 

Er moet een overeenkomst worden opgemaakt met de gemeente. In deze overeenkomst moeten 
de gevraagde aanvullingen van de meetstaat in verband met de aanleg en inrichting van het 
openbaar domein worden opgenomen. 
 
In de samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het volledig technisch dossier 
moet goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd.  

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

van cira 287,62 m² volgens het opmetingsplan van ARCH&TECO Architecture and planning.  
 
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, 
inclusief de zones voor openbare groene parkings en waarbij voorgesteld plantvakken op het 

inplantingsplan worden geschrapt en uitgevoerd als volledig verhard dit conform het advies van 
openbare werken en mobiliteit, kostenloos aan de gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij 
het openbaar domein van de gemeente Willebroek.  
De eventuele kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de projectontwikkelaar ten zijne laste. 
 
Onderstaande voorwaarden uit het intern advies van de dienst openbare werken en mobiliteit  
worden voorgesteld om aan de beslissing van de gemeenteraad toe te voegen:  

 
 De plantvakken op openbaar domein werden te fragmentair ingetekend.  Onderhoud wordt 

hierdoor zeer sterk bemoeilijkt.  De tussenliggende verharde zones zijn niet bereikbaar 
voor de veegwagen. De beperkte oppervlakte van de individuele plantvakken beperkt ook 
de potentiële aanplanting ervan.  

 

 Voorgesteld wordt de vier kleinere plantvakken voor woningen met nrs. 3, 4, 5 en 6 te 
supprimeren en ter compensatie hiervan de aanplanting van bijvoorbeeld een (laagstam) 
boom op te leggen in de private groenstroken ter hoogte van de voortuinen.   
De verharding van het openbaar domein wordt dus uitgebreid ter hoogte van de te 
supprimeren plantvakken. 

 
Adviezen 

 
Aan de dienst openbare werken en mobiliteit van het gemeentebestuur van Willebroek werd op 05 
februari 2020 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. Deze voorwaarden worden aan de 
raad voorgesteld om aan de beslissing toe te voegen.  
 
Aan de Brandweerzone Rivierenland werd op 15 januari 2020 advies gevraagd.  
Op 24 februari 2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. 

 

Aan Fluvius werd op 15 januari 2020 advies gevraagd. 
Op 10 februari 2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. 
 
Aan Integan werd op 15 januari 2020 advies gevraagd, maar hun advies bereikte ons nog niet. 
 

Aan Pidpa werd op 15 januari 2020 advies gevraagd, maar hun advies bereikte ons nog niet.  
 
Aan Pidpa-Hidrorio werd op 15 januari 2020 advies gevraagd. 
Op 13 februari 2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.  
 
Aan de Polder van Willebroek werd op 15 januari 2020 advies gevraagd, maar hun advies bereikte 
ons nog niet.  

 
Aan Proximus nv werd op 15 januari 2020 advies gevraagd. 
Op 30 januari 2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.  
 
Aan Telenet werd op 15 januari 2020 advies gevraagd, maar zij brengen geen advies uit voor deze 

aanvraag.  
 

Aan IVAREM werd op 03 maart 2020 advies gevraagd, maar hun advies bereikte ons nog niet.   
 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen 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 rooilijnplan, het wegtracé en de wegeniswerken: aanleg van een nieuwe wegenis van de 

omgevingsaanvraag met stedenbouwkundige handelingen OMV20190361: bouwen van een 
meergezinswoning van 12 appartementen en 6 woningen en aanleg van een straat – op een 
perceel gelegen Molenstraat zn en Rosmolen zn - kadastraal gekend als Willebroek, afdeling 2 
sectie C nr.(s): 464A3 en 464R2 – goed te keuren. 

 
Artikel 2 
Volgende lasten op te leggen aan de aanvrager(s)/bouwheer: 
Aanleg van verhardingen (wegenis) en riolering 
Aanleg van groenvoorzieningen 
Aanleg van buffer- en infiltratievoorzieningen 
Aanleg van bouwkundige elementen. 

Aanleg van de parkings in grasdallen. 
 
Eventuele latere lasten die voortvloeien uit de nutsmaatschappijen:  
Uitbreiding van het rioleringsnet van Pidpa Hidrorio 
Uitbreiding van het waterleidingnet volgens kostenraming van Pidpa 
Uitbreiding van aardgas- en elektriciteitsnet en aanleg van openbare verlichting volgens 

kostenraming van Fluvius 

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

 
Artikel 3 
Dat de aanvrager(s)/bouwheer de palen en armaturen van de openbare verlichting gratis, vrij en 
onbelast dient over te dragen aan de gemeente en dat de gemeente hiervan eigenaar blijft. 
 
Artikel 4 
Dat de aanvrager(s)/bouwheer instaat voor alle benodigde verkeerssignalisatie. De bouwheer dient 

hiervoor eerst een voorstel in te dienen bij het gemeentebestuur. 
 

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

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

Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, 
inclusief de zones voor openbare groene parkings en waarbij voorgesteld plantvakken op het 
inplantingsplan worden geschrapt en uitgevoerd als volledig verhard dit conform het advies van 
openbare werken en mobiliteit, kostenloos aan de gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij 

het openbaar domein van de gemeente Willebroek.  
De eventuele kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de projectontwikkelaar ten zijne laste. 
 
Het terrein dat aan het openbaar domein wordt overgedragen (toegevoegd) heeft een oppervlakte 
van cira 287,62 m² volgens het opmetingsplan van ARCH&TECO Architecture and planning. 
 
Artikel 8 

Onderstaande voorwaarden uit het intern advies van de dienst openbare werken en mobiliteit  
integraal deel uitmaken van dit besluit:  
 

 De plantvakken op openbaar domein werden te fragmentair ingetekend.  Onderhoud wordt 
hierdoor zeer sterk bemoeilijkt.  De tussenliggende verharde zones zijn niet bereikbaar 

voor de veegwagen. De beperkte oppervlakte van de individuele plantvakken beperkt ook 

de potentiële aanplanting ervan.  
 

 Voorgesteld wordt de vier kleinere plantvakken voor woningen met nrs. 3, 4, 5 en 6 te 
supprimeren en ter compensatie hiervan de aanplanting van bijvoorbeeld een (laagstam) 
boom op te leggen in de private groenstroken ter hoogte van de voortuinen.   
De verharding van het openbaar domein wordt dus uitgebreid ter hoogte van de te 
supprimeren plantvakken. 

 
Artikel 9 
Dat er een overeenkomst moet worden opgemaakt met de gemeente. In de 
samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het volledig technisch dossier moet 
goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd.  

 
 

Mobiliteit 

14. Verzoekschrift om van 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. 
 

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. 
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In zitting van 28 april 2020 besliste de gemeenteraad het volgende:  

“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.” 
 

Juridische grond 

Wet van 16 maart 1968 (BS 27/03/1968) betreffende de politie over het wegverkeer en latere 
wijzigingen.  
 

Koninklijk besluit van 1 december 1975 (BS 09/12/1975) houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen. 
 
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 (BS 14/10/1976) houdende de minimum afmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen. 
 

Decreet van 16 mei 2008 (BS 10/06/2008) betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens en latere wijzigingen. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 (BS 26/03/2009) betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens en latere wijzigingen. 
 
Omzendbrief MOB/2009/01 betreffende de aanvullende reglementen op de politie over het 

wegverkeer.   
 
Vademecum ‘fietsstraten in Vlaanderen’ – uitgebracht door Fietsberaad Vlaanderen in juni 2015.  
 
In het bijzonder artikel 22novies en art. 71.2 in het verkeersreglement (ingevoerd bij wet van 
10/01/2012 en KB van 4/12/2012). 
 

Adviezen - argumenten 

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). 
• 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. 
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- 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. 

  
Het is duidelijk dat de straten en het netwerk dat ze uiteindelijk zullen vormen 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.   
 

Belangrijk is 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. 
 
Naar aanleiding van de heropstart van de handelsactiviteiten in het centrum van de gemeente  
werden er door het college van burgemeester en schepenen een aantal tijdelijke COVID-19 

verkeersmaatregelen ingevoerd.   
Eén van die maatregelen is het invoeren van een fietsstraat in de Overwinningsstraat en in de 
August Van Landeghemstraat – tussen Nieuwstraat en Tonstraat.  Het doel van deze tijdelijk 
maatregel is streven naar een modal shift waarbij we het gebruik van de auto ontmoedigen en het 
gebruik van de fiets stimuleren en faciliteren en verder promoten als alternatief vervoersmiddel.   
 
Verder is het de bedoeling om voortschrijdend inzicht op te bouwen dat we later kunnen gebruiken 

bij de realisatie van een netwerk van fietsstraten.   
 
Het lijkt ons niet aangewezen om op dit moment, tijdens COVID-19 en de wegenwerken in de Oude 
Dendermondsestraat, ‘ad hoc’ beslissingen te nemen over het verder aanduiden van fietsstraten.  
 

Er wordt momenteel onderzocht welk netwerk van straten we verder kunnen aanduiden als 
fietsstraat.  Hierbij kan de Westdijk deel zijn van een netwerk langs de oostzijde van het kanaal.  

Een voorstel van netwerk zou dan kunnen zijn, Westdijk – Groene laan – Vaartstraat, waarbij via 
de Torenstraat aangesloten kan worden op de fietsstraten August Van Landeghemstraat – 
Overwinningsstraat.   
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen tegen: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1 

Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen om de Westdijk als potentiële 
straat op te nemen in het onderzoek naar de uitbouw van een verbindend netwerk van fietsstraten 
in de gemeente.    

 
 

15. Wijziging rooilijnen Willebroek Stad - buurtweg nr. 32, nr. 34, nr. 35 en nr. 

36 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

In Willebroek Stad zijn heel wat oude buurtwegen gelegen.  Voorliggend dossier betreft het 
gedeeltelijk afschaffen van de buurtwegen nrs. 32, 34, 35 en 36.  

 

Feiten en context 

Gedeeltes van de af te schaffen buurtwegen zijn gelegen binnen de toekomstige projectzones van 
SM Volkshuisvesting.  
 
De af te schaffen buurtwegen hebben geen dienst meer. Ze zijn grotendeels bebouwd of ingericht 

als tuin.  
  
Ook zal er een desaffectatie plaatvinden van het doodlopende gedeelte van de Begoniastraat.  
 
De straten Wipstraat en Doelstraat zullen ook verdwijnen uit het gemeentelijk wegenregister.   
 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
 
Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.  

 

Adviezen - argumenten 

Gedeeltes van de buurtwegen zijn gelegen in het projectgebied “Willebroek-stad” van de  
Volkshuisvesting.  

Dit is de onderliggende reden voor de gedeeltelijke afschaffing van de buurtwegen.  
 
Het gebied voor afschaffing strekt zich verder uit dan het projectgebied.  Zo worden de gedeeltes 
van de buurtwegen gelegen tussen de Ringlaan- Constant Broeckmeyerstraat en de 
Breendonkstraat afgeschaft.  
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Dit gebied is volledig ontwikkeld. De buurtwegen zijn dan ook niet meer toegankelijk.  Ze lopen 

voornamelijk door bebouwd gebied, door woningen, tuinen en door basisschool De Tovertuin.   
  
Door het projectgebied zal er eveneens een desaffectatie plaatsvinden van de straten Wipstraat en 
Doelstraat. Ook het doodlopende gedeelte van de Begoniastraat zal ophouden te bestaan. Dit ten 

gevolge van het project van Volkshuisvesting.  
 
Onderstaand worden de wijzigingen per buurtweg omschreven:   
 

1. Buurtweg nr. 32 
 
Buurtweg nr. 32 heeft een breedte van 3m.  Het gedeelte af te schaffen buurtweg nr. 32 strekt zich 

uit van aan de Breendonkstraat tot aan de Ringlaan.  
  

  
situering gedeelte buurtweg nr. 32  

  

 
situering gedeelte buurtweg nr. 32  
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luchtfoto 
  

  
uittreksel uit atlas der buurtwegen 
 

2. Buurtweg nr. 34 
 
Buurtweg nr. 34 heeft een breedte van 3m.  Het gedeelte af te schaffen buurtweg nr. 34 strekt zich 
uit van aan de Constant Broeckmeyerstraat tot aan de Ringlaan.  
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situering buurtweg nr. 34       luchtfoto 
  
  

 
uittreksel uit atlas der buurtwegen 
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3. Buurtweg nr. 35 

 
Buurtweg nr. 35 heeft een breedte van 3m.  Het gedeelte af te schaffen buurtweg nr. 35 strekt zich 
uit van aan de Constant Broeckmeyerstraat tot aan de aansluiting met buurtweg nr. 34.  
  

  

 
situering gedeelte buurtweg nr. 35  
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luchtfoto            uittreksel uit atlas der buurtwegen 
  
 

4. Buurtweg nr. 36  
 

Buurtweg nr. 36 heeft een breedte van 3m.  Het gedeelte af te schaffen buurtweg nr. 36 strekt zich 
uit van aan de Constant Broeckmeyerstraat tot aan de Ringlaan.  
 

 
situering gedeelte buurtweg nr. 36 
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uittreksel uit atlas der buurtwegen  
 
 
In zitting van 24 april 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende:  

 
“Artikel 1 
Kennis te nemen van het dossier ‘wijzigend rooilijnplan buurtwegen nr. 32, nr. 34, nr. 35 en nr. 36’ 
gelegen te Willebroek Stad d.d. 24/02/2020 met referentie W0658 – opgemaakt door studiebureau 
Foqué Jan BVBA – Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek.   
 

  
 :  luchtfoto   
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Artikel 2  

Het dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad”    
 
Het dossier 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 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad besluit 
 
Artikel 1 
Het ontwerpplan ‘wijzigend rooilijnplan buurtwegen nr. 32, nr. 34, nr. 35 en nr. 36’ gelegen te 
Willebroek Stad d.d. 24/02/2020 met referentie W0658 – opgemaakt door studiebureau Foqué Jan 

BVBA – Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek 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.   
 
 

IVA Innova 

16. Affectatie van een grondperceel Dijlelaan en bezettingssovereenkomst HS-

cabine 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 Op de site de Schalk is momenteel de 1ste fase van het Huis van de Vrije Tijd in opbouw. 
 

Voor de elektriciteitstoevoer van project HVT op deze site is de oprichting van een nieuwe HS-
cabine noodzakelijk. 

 

Feiten en context 

Voor de inplanting van een nieuwe HS-cabine werd een perceel gelokaliseerd langsheen de 
Dijlelaan, deel van een groot gemeentelijk privaat perceel 1ste afdeling sectie A nr.596/A. 

 
 Het geselecteerd perceeltje met oppervlakte van 44,36 m² genoemd “Lot-OD” op het  
 Opmetings- en Rooilijnplan met referentie 2020.01/14, opgemaakt door Drawings Assistance  
 BV, Ceulemansstraat 10 te 2235 Hulshout de dato 14/04/2020, zal in de toekomst naar het  

 openbaar domein geaffecteerd worden. 
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 Voor de affectatie en toevoeging tot het openbaar domein van voornoemd perceel zal ook de  
 rooilijn van de Dijlelaan gewijzigd te worden.  
 
 Voor de oprichting van de HS-cabine werd ook een inplantingsplan opgemaakt met referentie  

 2020.01/14, opgemaakt door Drawings Assistance BV, Ceulemansstraat 10 te 2235 Hulshout de  
 dato 31/01/2020. 
 

 
 
 

Juridische grond 

 Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
 

 Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.  
 

Adviezen - argumenten 

 De aanleg van elektriciteitsnetten en de daarvoor nodige infra zoals LS en HS-cabines worden  
 normalerwijze enkel aangelegd in het openbaar domein. 
 

De gemeente voorziet in de affectatie en toevoeging van afgesplitst perceel naar het openbaar 
domein. 

 

 Voor de affectatie en toevoeging van het voornoemde perceel “Lot-OD” aan het openbaar  
 domein zal ook de rooilijn aangepast worden. 
 
 Voor de oprichting van een HS-cabine verbindt de Gemeente er zich toe het voornoemde  
 perceel ter beschikking te stellen aan de begunstigde IVERLEK voor een termijn i.f.v. de  
 benodigde elektriciteitsvoorziening in de regio. 

 
 Voor deze beztting van het openbaar domein zal een bezettingsovereenkomst afgesloten  
 worden tussen de Gemeente en IVERLEK. 
 
De overeenkomst bestaat uit een document met voorwaarden en het bijgevoegd inplantingsplan 
met referentie 2020.01/14 opgemaakt de dato 31/01/2020 door Drawings Assistance BV, 
Ceulemansstraat 10 te 2235 Hulshout. 

 
In de bezettingsovereenkomst worden diverse voorwaarden opgenomen waarbij o.a.: 
 

 Het perceel grond zal door de IVERLEK gebruikt worden om er een elektriciteitscabine te op 
te richten.  

 Er wordt overeengekomen dat de IVERLEK eigenaar zal blijven van deze opgerichte 
installaties en de Gemeente verzaakt aan zijn recht van natrekking hierop. 
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 IVERLEK  bekomt de toelating om ondergrondse leidingen aan te leggen en te onderhouden 

op de eigendom van de Gemeente.  
 De Gemeente verbindt er zich toe het terrein ter beschikking te stellen van de Begunstigde 

voor een termijn i.f.v. de benodigde elektriciteitsvoorziening in de regio. 
 IVERLEK behoudt zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor ongevallen veroorzaakt door zijn 

installaties en voorziet zich van een brand- en aansprakelijkheidsverzekering voor haar 
installaties en mogelijk verhaal van de buren.  

 Door ondertekening van deze overeenkomst zal de Gemeente geen aanspraak kunnen 
maken op enige schadevergoeding met betrekking tot deze tijdelijke bezetting. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 

 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan de affectatie en toevoeging aan het openbaar domein van een privaat 

perceel gelegen aan de Dijlelaan 1ste afdeling sectie A deel van nr.596/A en met een oppervlakte 
van 44,36 m² genoemd “Lot-OD” op het Opmetings- en Rooilijnplan met referentie 2020.01/14, 
opgemaakt door Drawings Assistance BV, Ceulemansstraat 10 te 2235 Hulshout de dato 
14/04/2020.  
 
Artikel 2 
Goedkeuring te verlenen aan de bezettingovereenkomst ten gunste van IVERLEK,  

opdrachthoudende vereniging met maatschappelijke zetel Aarschotsesteenweg 58 te 3012 Leuven, 

houdende  de bezetting van een grondperceel in openbaar domein met een oppervlakte 44,36 m² 
gelegen te Willebroek langsheen de Dijlelaan , met het doel hierop een HS-cabine op te richten 
conform het inplantingsplan opgemaakt de dato 31/01/2020 door Drawings Assistance BV, 
Ceulemansstraat 10 te 2235 Hulshout. 
 
Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van het dossier en 
ondertekening van de bezettingsovereenkomst met IVERLEK.  

 
 

17. Vestiging ondergrondse erfdienstbaarheid voor aanleg anodebed ten gunste 

van PIDPA 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
Op 13 februari 2015 werd door College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 
Willebroek de verkavelingsvergunning met referentienummer V20140009 afgeleverd aan 
Landmeetkundig studie- en vastgoedbureel Jan Foqué bvba. 

 

 
Feiten en context 
 
Voor de bescherming van corrosie van het ondergrondse waterleidingsnet maakt men gebruik van 
de kathodische bescherming. 
 

Voor de realisatie hiervan wordt een ondergronds “ anodebed en leidingennet” aangelegd. 
 
Gelet op de huidige en toekomstige uitbreidingen van het waterbedelingsnet in de omgeving van 
het park Den Blijk, met name de woonprojecten aan de Veert en de Kraagweg dient de aanleg van 
een bijkomend nieuw “anodebed “ zich aan. 
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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 
 
Na onderzoek ter plaatse werd voor de aanleg van het bijkomende “anodebed + leidingen” 
geopteerd deze te situeren op het gemeentelijk perceel 1ste afdeling sectie A nr. 699/B/2. 
 

Voornoemd perceel maakt deel uit van het “Park Den Blijk” en de vestiging van een ondergrondse 
erfdienstbaarheid is hier het minst ingrijpend en bijgevolg de meest aangewezen plaats. 
 
De ondergrondse inname bestaat uit de ondergrondse plaatsing van leidingen (ongeveer 50 meter 
lengte) en de plaatsing van een ondergronds anodebed (met een lengte van 33 meter). 

 

De breedte van de inname bedraagt 1,20 meter, en de totale ondergrondse inname heeft een 
oppervlakte van 83 m². 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



42 

De kosteloze ondergrondse erfdienstbaarheid wordt gevestigd bij authentieke akte waarin tevens 

bijzondere voorwaarden worden opgenomen, o.a.: 
 

 De erfdienstbaarheid is kosteloos en eeuwigdurend. 
 

 De grond zal ten voordele van de erfdienstbaarheid bezwaard zijn met een 
erfdienstbaarheid van toegang en doorgang, zodat Pidpa en haar rechthebbenden en 
aangestelden eventueel met zwaar materiaal te allen tijde onmiddellijk, veilig en zonder 
tussenkomst van derden toegang hebbend tot deze strook en de ondergrond ten einde 
bezichtiging en onderhoud van de instellingen uit te voeren en hierop alle maatregelen van 
toezicht uit te oefenen. 

 

 Bij het aanleggen of bij de latere eventuele hernieuwing, verplaatsing of uitbreiding van de 
instellingen zullen de Pidpa en de aannemer(s) van de werken over een voldoende strook 
bovengrond mogen beschikken die noodzakelijk is om de werken op normale wijze te 
kunnen uitvoeren. 

 

 De kosten die verband houden met de notariële akte zijn ten laste van “Pidpa” 

 Het vestigen van bovenvermelde erfdienstbaarheden wordt door “de eigenaar” kosteloos 
toegestaan. 

 Pidpa bezorgt aan “de eigenaar” een as built-plan van het anodebed en kabels opgemeten 
volgens … en dit binnen een termijn van 1 maand na de aanleg van het anodebed en 
kabels. 

 
 Pidpa staat in voor het beheer van het anodebed en kabels in het KLIP/KLIM. 

 
 
Financiële gevolgen 
 
NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 

 
Artikel 1   
goedkeuring te verlenen aan de kosteloze vestiging van een ondergrondse erfdienstbaarheid voor 
de aanleg van een anodebed ten gunste van PIDPA, gevestigd te 2280 Grobbendonk Vierselse baan 
5 met ondernemingsnummer 0204.908.936, gelegen op het perceel 1ste afdeling sectie A nr. 

699/B/2 P0000, dit met een inname van totale oppervlakte van83 m² en waarbij de breedte 1,20 
m zal bedragen. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan het ontwerp in bijlage van de akte van vestiging erfdienstbaarheid en 
inplantingsplan 
  

Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te machtigen en gelasten met de ondertekening en 
verdere uitvoering van het dossier. 
 

 

18. Overdracht wegenis verkaveling Marcel de Molstraat 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
Op 13 februari 2015 werd door College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 
Willebroek de verkavelingsvergunning met referentienummer V20140009 afgeleverd aan 
Landmeetkundig studie- en vastgoedbureel Jan Foqué bvba. 
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Feiten en context 

 
Ingevolge het “algemeen reglement op het bouwen “de dato 27 juli 1953 artikel 15-1° en 2° 
bijzondere voorwaarden tot het openen van wegen: 
1) Kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg 

2) De verplichting van der aanvragers , om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 
openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen zal de verkavelaar de wegenis en infra 
kosteloos aan de gemeente overdragen; 
  
Het Landmeetkundig studie- en vastgoedbureel Jan Foqué bvba, de grondeigenaars familie Van 
Praet en de opstalhouder Bouw Francis Bostoen, verkavelaars, hebben de gemeente  verzocht om 
over te gaan tot het verlijden van een bestuurlijke akte tot overdracht (afstand) van de wegenis 

van de verkaveling “Marcel de Molstraat”. 
 

 
 
Voornoemd lot is nog steeds in eigendom van de oorspronkelijke verkavelaars Van Praet Jan, Van 
Praet Roger, Hofman Michel en Van Praet Imelda, Van Praet Maria, Van Praet Emilienne, Van Praet 
Marc, Van Praet Dirk, Van Praet Luc en opstalhouder NV Bouw Francis Bostoen. 
 
 

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 het huidige engagement en verantwoordelijkheid van de gemeente met betrekking tot het 
onderhoud en het beheer van de publieke domein in de verkaveling en gelet op de wetgeving en 

bepalingen onder art.65 van de Vlaamse Wooncode is het verlijden van de bestuurlijke akte van 
afstand met de verkavelaars slechts de regularisatie van een feitelijke toestand. 
 

Gelet op “algemeen reglement op het bouwen “de dato 27 juli 1953 artikel 15-1° en 2° bijzondere 
voorwaarden tot het openen van wegen. 
 
Gelet voorgaande vergunde verkaveling met ref. nr. V2014/0009 d.d. 13 februari 2015. 
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Voorgesteld wordt  te aanvaarden de kosteloze overname van de  grond de wegbedding van de 

verkaveling “Marcel de Molstraat” met een oppervlakte van 1.740 m², gelegen te Tisselt 
(Willebroek) 5de afdeling sectie C,  kadastraal gekend met nr. 422/L P0000, met gele omranding 
aangeduid en genoemd lot 10 op het bijgevoegd opmetingsplan, opgemaakt te Willebroek op 26 
november 2015 door de heer Jan Foqué, m.s.o.g., beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Mechelen. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
In de huidige beleidsperiode zijn in de meerjarenplanning de nodige budgetten  voorzien voor het 
structureel onderhoud aan voetpaden en wegenis in de gemeente. 

 
Er wordt voor het onderhoud van voormelde wegenis  geen bijkomend personeel ingezet. 
 
De overname en toevoeging van de wegenis aan het openbaar domein is kosteloos. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan : 
 
Artikel 1   
de kosteloze overname van de  grond de wegbedding van de verkaveling “Marcel de Molstraat” met 
een oppervlakte van 1.740 m², gelegen te Tisselt (Willebroek) 5de afdeling sectie C,  kadastraal 
gekend met nr. 422/L P0000, met gele omranding aangeduid en genoemd lot 10 op het bijgevoegd 
opmetingsplan, opgemaakt te Willebroek op 26 november 2015 door de heer Jan Foqué, m.s.o.g., 

beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg.  
 
Artikel 2 
het ontwerp in bijlage van de akte van afstand. 
  
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te machtigen en gelasten met de ondertekening en 

verdere uitvoering van het dossier. 

 
 

19. Voorlopige vaststelling wijziging Rooilijn Dijlelaan 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 
 
Op de site de Schalk is momenteel de 1ste fase van het Huis van de Vrije Tijd in opbouw. 
 
Voor de elektriciteitstoevoer van project HVT op deze site is de oprichting van een nieuwe HS-
cabine noodzakeljk.. 

 
 
Feiten en context 

 
Voor de inplanting van een nieuwe HS-cabine werd een perceel gelokaliseerd langsheen de 
Dijlelaan, deel van een groot gemeentelijk privaat perceel 1ste afdeling sectie A nr.596/A. 
 

Het geselecteerd perceeltje met oppervlakte van 44,36 m² genoemd “Lot-OD” op het Opmetings- 
en Rooilijnplan met referentie 2020.01/14, opgemaakt door Drawings Assistance BV, 
Ceulemansstraat 10 te 2235 Hulshout de dato 14/04/2020, zal in de toekomst naar het openbaar 
domein geaffecteerd worden. 
 
Voor de toevoeging tot het openbaar domein van voornoemd perceel dient ook de Rooilijn van de 
Dijlelaan gewijzigd te worden.  

 
. 
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Juridische grond 

 
Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.  
 

 
Adviezen - argumenten 
 
Voor de toevoeging van het voornoemde perceel “Lot-OD” aan het openbaar domein moet de 
rooilijn aangepast worden. 
 
Af te schaffen deel Rooilijn in blauwe kleur aangeduid (lijnstuk A-D) en de nieuwe Rooilijn in rode 

kleur aangeduid (lijnstukken A-B, B-C en C-D) bakenen het perceel  “Lot-OD” af. 
 
 

 
 
In zitting van 8 mei 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende:  
 
“Artikel 1 

  
Kennis te nemen van het dossier “ Opmetings- en Rooilijnplan” met referentie 2020.01/14, 
opgemaakt door Drawings Assistance BV, Ceulemansstraat 10 te 2235 Hulshout de dato 

14/04/2020.  
 
Artikel 2  
Het dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad”    

 
Het dossier wordt nu ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.   

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 

Het Opmetings- en Rooilijnplan met referentie 2020.01/14, opgemaakt door Drawings Assistance 
BV, Ceulemansstraat 10 te 2235 Hulshout de dato 14/04/2020 voorlopig vast te stellen.  
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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.   
 
 

20. Voorlopige vaststelling wijziging rooilijnplan Torenstraat - A Van 

Landeghemstraat 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het RUP Willebroek Centrum de dato 21/02/2013 werd de realisatie van een plein voor de Sint 
Niklaaskerk voorzien. 
 

 
 

Feiten en context 

Voor de inplanting van een nieuwe gebouwen is op dit moment nog steeds de rooilijn vastgesteld in 
“Provinciale rooilijnplan van Groot-Klein Willebroek” ref 1000-242-0003-0001 goedgekeurd de dato 

22/06/1922 van toepassing. 
 
Een aanpassing van de rooilijn dringt zich, op dit om juridische problemen te vermijden. 
  
Voorgesteld word de rooilijn in overeenstemming te brengen met het  RUP Centrum de dato 
21/02/2013. 

 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

 
Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.  
 

Adviezen - argumenten 

Om deze voorziene rooilijn (plein Sint Niklaaskerk) uit het RUP Centrum te realiseren, en het plein 
te creëren wordt een rooilijnplan opgemaakt. 
 
Het dossier “Rooilijnplan Torenstraat - A. Van Landeghemtsraat” met referentie W0481, opgemaakt 
door Jan Foqué  bvba Landmeetkundig Studiebureel Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek de dato 
04/05/2020 zal de rooilijn aanpassen in overeenstemming met het RUP Centrum. 
 

Af te schaffen deel Rooilijn in gele kleur aangeduid (lijnstukken 1-6-5 en 18-9-14-15-7) en de 
nieuwe Rooilijn in rode kleur aangeduid (lijnstukken 1-2-3-4-5 en 18-11-17-7). 
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In zitting van 8 mei 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende:  

 
“Artikel 1 
  
Kennis te nemen van het dossier “Rooilijnplan Torenstraat - A. Van Landeghemtsraat” met 
referentie W0481, opgemaakt door Jan Foqué  bvba Landmeetkundig Studiebureel Bezelaerstraat 
128 te 2830 Willebroek de dato 04/05/2020.  
 

Artikel 2  
Het dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad”    
 
Het dossier 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 
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Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 

 
Artikel 1 
Het “Rooilijnplan Torenstraat - A. Van Landeghemtsraat” met referentie W0481, opgemaakt door 
Jan Foqué  bvba Landmeetkundig Studiebureel Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek de dato 
04/05/2020 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.   

 
 

Leven en reizen 

Jeugddienst 

21. Onderwijs en opvang in/na coronatijd 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds half maart 2020 hakt de coronacrisis er diep in.  De voorbije weken en maanden is onze 

maatschappij danig door elkaar geschud.  Heel wat maatregelen werden genomen om de opmars 
van dit virus in te dijken.  Nu de piek achter ons lijkt te liggen, worden stelselmatig de eerste 
maatregelen genomen om voorzichtig over te gaan naar het nieuwe normaal. 
 
Ook binnen heel wat diensten, instellingen, verenigingen en organisaties die met en voor kinderen 
en jongeren werken, moeten voorzichtige stappen worden gezet om terug over te gaan naar de 

dagelijkse gang van zaken. 

 

Feiten en context 

Op de Veiligheidsraad van 24 april is beslist dat binnen het onderwijs de heropstart van de lessen 
voorzichtig kan gebeuren vanaf 18 mei (15 mei proefdag).   Daarnaast wordt er van de scholen 
ook verwacht dat zij voorzien in opvang. 
 

Heel wat voorschriften, richtlijnen, draaiboeken,… gingen hiermee gepaard.  Deze hebben de 
scholen voor heel wat uitdagingen geplaatst: 

- Op gebied van infrastructuur (voldoende plaats, voldoende vierkante meters, voldoende 
wasplaatsen, gescheiden ingangen,…) 

- Op gebied van personeel (hoe al die uitdagingen met het beschikbare personeel realiseren) 
- Financieel (onvoorziene uitgaven,…) 

 

Deze nieuwe realiteit dwingt ons als lokaal bestuur om na te denken op welke manier wij ons 
steentje kunnen bijdragen aan deze situatie.  In het belang van de kinderen en jongeren (en hun 
ouders) en de onderwijsinstellingen die mee de ontwikkeling en educatie van deze kinderen en 
jongeren opneemt, wordt er immers ook naar het lokaal bestuur gekeken om hun 
verantwoordelijkheid op te nemen. 
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Vanuit de mogelijkheden van het lokaal bestuur kan de volgende ondersteuning worden 

aangeboden:  
- Beschikbaar maken infrastructuur: zolang andere besluiten, richtlijnen, beslissingen dit niet 

in de weg staan, kan gemeentelijke infrastructuur ter beschikking worden gesteld van de 
scholen in functie van hun opdrachten in kader van en tijdens coronatijd (vb: sporthal) 

- Beschikbaar stellen van logistiek materiaal en andere ondersteunende mogelijkheden: idem 
als hierboven (tafels, stoelen, nadarhekken, parkeerverbod aan ingang,…) 

- Aanbieden van sensibiliserend materiaal dat ook in/op ander openbaar domen/gebouwen 
komt (stickers, signalisatie,…) 

 

Juridische grond 

Federaal: COVID-19maatregelen met beslissing om de scholen vanaf 18/05 terug te laten 

heropstarten. 
 
Goedkeuring MJP 2020-2025, beleidsdoelstelling “iedereen telt mee”; goedgekeurd GR december 
2019. 

 

Adviezen - argumenten 

Het afstemmen van deze ondersteuningsmaatregelen is tot stand gekomen in dialoog met de 
onderwijspartners. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist om tegemoet te komen in de vraag naar ondersteuning vanuit het 
onderwijs in functie van de heropstart van de lessen en opvang in deze coronacrisis.   
 
Deze tegemoetkoming behelst de volgende topics: 

 
- Beschikbaar maken infrastructuur: zolang andere besluiten, richtlijnen, beslissingen dit niet 

in de weg staan, kan gemeentelijke infrastructuur ter beschikking worden gesteld van de 

scholen in functie van hun opdrachten in kader van en tijdens coronatijd (vb. : sporthal) 
- Beschikbaar stellen van logistiek materiaal en tegemoet komen in andere ondersteunende 

mogelijkheden: idem als hierboven (tafels, stoelen, nadarhekken, voorzien van 
parkeerverbod aan ingangen,…) 

- Aanbieden van sensibiliserend materiaal dat ook in/op ander openbaar domen/gebouwen 
komt (stickers, signalisatie,…) 

- De bijhorende retributies in het voorzien van bovenstaande prestaties zullen niet worden 
geïnd door het lokaal bestuur.  

 
 

Sportdienst 

22. Aanpassing reglement subsidiëring infrastructuurwerken door 

sportverenigingen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 24 juni 2014 heeft de gemeenteraad het reglement infrastructuurwerken door 
sportverenigingen goedgekeurd. 
Volgens artikel 14 van het reglement is de toepassingsperiode geldig tot 31 december 2019. 
Op 17 april 2020 werd een eerste versie van de aanpassingen door het college goedgekeurd. 
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Feiten en context 

Sinds de toepassing van het reglement zijn de aanvragen jaarlijks toegenomen. Aangezien er geen 
plafond op het maximumbedrag van de aanvaarde kosten vermeld stond in het reglement, werd 
het jaarlijks budget telkens opgetrokken bij een begrotingswijziging. Een overzicht is in bijlage 
toegevoegd. 

Om de subsidie beheersbaarder te houden en omdat het reglement in zijn huidige eindigde op 
31/12/2019, worden een aantal wijzigingen voorgesteld. 
Deze wijzigingen werden voorbereid door de sportdienst i.s.m. de raad van bestuur van de 
sportraad en ter goedkeuring voorgelegd aan de sportclubs op de algemene vergadering van 
16/12/2019.  
Om een juridisch sluitend reglement te garanderen, werden de aanpassingen gereviseerd door 
Katja Mampaey, dienst financiën en Frieda Van Geert, facility op 22 april 2020. 

Aangezien de tekst opnieuw werd aangepast, wordt het reglement een tweede keer aan het college 
voorgelegd en wordt de goedkeuring van 17 april 2020 ingetrokken. 
De aangepaste tekst is in bijlage toegevoegd.  De voorgestelde wijzigingen zijn gemarkeerd. 
 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017. 

Meerjarenbeleidsplan 2020-2025. 
 

Adviezen - argumenten 

Positief advies van de financieel directeur. 
Positief advies dienst financiën. 
Positief advies dienst facility. 
Positief advies dienst omgeving. 

Positief advies raad van bestuur en algemene vergadering sportraad. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt 

Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad beslist :  
 
De aanpassingen aan het reglement subsidiëring infrastructuurwerken door sportverenigingen goed te 
keuren zoals voorgesteld in de bijgevoegde tekst. 
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Algemeen 

23. Lokalen in exclusiviteit- kwijtschelding huur COVID-19- verlenging 

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 30/6/20 
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 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit om verenigingen met een huurcontract of overeenkomst voor een lokaal in 
exclusiviteit van infrastructuur beheerd door het gemeentebestuur van Willebroek, volgens lijst in 
bijlage, omwille van de COVID-19 maatregelen, vrij te stellen van de huur en dit voor de duur van de 
volledige periode dat zij hun activiteiten in de lokalen (lijst in bijlage) niet kunnen uitoefenen. 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

24. Bijkomende punten 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw 

Veronique De Wever, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het 
decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Bijzondere commissie in het kader van Corona 
  

Ongeveer 2 maanden geleden werd aangekondigd dat in deze tijden van Corona het welzijn van de 
burger boven de politiek zou moeten staan, regelmatige communicatie naar de raadsleden en een 
bijzondere commissie zouden onderdeel vormen van dit gegeven.  
Wij staan uiteraard achter deze gedachte, maar tot op heden hebben wij geen uitnodiging 
ontvangen voor een bijzondere commissie en hebben wij alle initiatieven via de pers moeten 
vernemen.  
 

Onze vragen: 
1) Graag een opsomming met het financieel plaatje van alle reeds genomen initiatieven door het 
gemeentebestuur, in of ook binnen het kader van de 1 miljoen euro aankondiging. 
2) Wat zijn de maatregelen voor de Willebroekse burger en/of handelaar die momenteel in de 
pijplijn zitten? 
3) Graag het kostenplaatje en de achtergrond van de leverancier van de door de Willebroekenaar 
betaalde mondmaskers. Sinds 22 april werd het nieuws aangekondigd en wanneer zullen ze 

geleverd worden? 
  

  
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw 
Veronique De Wever, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het 
decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 
  
Het algemene beeld van onze Willebroekse sociale woningen 
  
We zien in onze gemeente op diverse plaatsen dat verouderde socale woningen, plaats maken voor 
nieuwe exemplaren en zelfs ganse wijken worden vernieuwd. Na gesprekken met burgers die 
sociale woningen huren en burgers die een private woning hebben, blijkt dat er een ongerustheid is 

bij heel wat mensen, dit in verband met nieuwe wijken die gebouwd worden en werden inzake 
sociale huisvesting. De nieuwe woningen zijn pareltjes en het zou zonde zijn dat dit terug zou 
leiden naar een straatbeeld met een deels onverzorgde uitstraling. Wie een aantal straten met 
vooral vernieuwde sociale woningen bezoekt, ziet dadelijk bij een aantal woningen onverzorgde 
gordijnen, overvloedige stockage op terassen enz…  
Zoals in de privatieve residenties kan een clausule gehanteerd worden in het algemene beheer van 

het gebouw waardoor de buitenkant één mooi geheel zou zijn, met een beperkte optie betreffende 

aankleding binnen betaalbare grenzen. Onze ongerustheid en die van een aantal burgers is ook dat 
zowel de binnenkant van de woningen als de buitenomgeving na een bepaalde tijd verwaarloosd 
zou gaan ogen. We willen uiteraard niet iedereen over dezelfde kam scheren want er zijn talrijke 
mensen die de trots hebben om deze pareltjes te verzorgen. Ook voor deze mensen zouden wij 
graag hebben dat de orde kan bewaard blijven. 
  

Onze vragen: 
1)     Is het mogelijk dat de gemeente een clausule inlast bij bestaande en nieuwe verhuring, die 
ervoor zorgt dat er bij vermoeden of vastselling van verwaarlozing effectief een controle wordt 
uitgevoerd in de woning? Het is momenteel zeer duidelijk dat er geen effectieve actie bestaat, 
ondanks dat er mogelijk reeds regelgeving rond dit probleem is. 
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2)     Zijn de vertegenwoordigers van de huisvestingsmaatschappij het voorstel genegen om een 

beleid te voeren dat het algemene beeld en uitstraling inzake onderhoud van de gehuurde panden 
naar een hoger niveau te tillen en hoe zal men dit aanpakken? 
  
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw Veronique 
De Wever, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal 
bestuur. 

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

We kennen allemaal de vzw Assadaka in het centrum van onze gemeente en in het verleden 
hebben we maar weinig vernomen rond deze vzw. Op sociale media zien we een aantal activiteiten 
uit het verleden, maar de laatste jaren is het wat die communicatie betreft iets rustiger. Tot plots 
een bericht op sociale media te lezen is en ik citeer de letterlijk overgenomen tekst:  
Jammer dat er in deze tijd nog misgunners rondlopen! Maken beloftes om te steunen en zoveel 

mogelijk te helpen en natuurlijk iedereen trapt in deze verkiezingspraatjes! En vooral wanneer je 

belt om te vragen waarom hij een tok steekt bij elke beslissing dat er gemaakt wordt om onze 
vereniging te ondersteunen, Is hij ook nog brutaal en maakt totaal geen tijd en ergste van al NIET 
TERUG BELT vandaar via deze weg dan maar! Ondersteuning die wij vragen voor onze vereniging 
in deze moeilijke periode komt niet uit u bankrekening en hebben deze al helemaal niet naar U 
GEVRAAGD!! En iedereen mag weten wat er gaande isen dat al de beloftes dat gemaakt worden 
door u totaal niet betrouwbaar zijn. Vooral omdat dit niet de eerste keer is dat je zoiets klaar 
speelt!! Bij deze dikke proficiat Murat Öner – Willebroek je hebt ervoor gezorgd dat u waarde in 

onze ogen volledig is gedaald…! 
Einde citaat. 
  
Onze vragen: 
1)     Wat is de reactie op deze communicatie van schepen Murat Öner en wat is de achtergrond 
van dit verhaal? 
2)     Welke subsidies en bijgevolg welke bedragen kreeg en krijgt de vzw Assadaka de laatste 5 

jaar en welke doelstelling hebben de toegekende subsidies? Zal de vzw vanaf heden nog subsidies 

krijgen en welke bedrag zal de eerstvolgende keer uitbetaald worden en met welke doelstelling?  
3)     Graag willen wij van iedere vzw die in Willebroek actief is, een gedetailleerde toekenning van 
de subsidies krijgen en van iedere bedrag dat uitgekeerd wordt, graag de doelstelling. Bovendien 
graag een verslag van iedere uitgave, gelinkt aan de ontvangsten via de subsidies van de laatste 5 
jaar. De gegevens mogen voorgelezen worden en daarna schriftelijk overgemaakt worden. 

  
   
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw Veronique 
De Wever, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal 
bestuur. 

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

Publi-Nieuws 
  
Naar aanleiding van een krantenartikel in GVA van vrijdag 14 februari 2020 over een onderzoek 
van UNIZO Provincie Antwerpen, willen wij dit punt nogmaals op de agenda plaatsen. Uit het 
onderzoek blijkt nogmaals dat reclamedrukwerk minder belastend voor het milieu is dan digitale 

reclame. Onderzoek toont ook aan dat de zo gepromote digitale reclame meer aanzet tot online 
shoppen, wat sterk gedomineerd wordt door internationale spelers. Dat gegeven ondergraaft dan 

ook de positie van fysieke winkels en de lokale economie. Bijgevolg willen we de digitale vorm van 
reclame toch niet aanmoedigen in onze gemeente wanneer we terug naar een bruisend centrum 
streven. Unizo onderzocht ook de impact van deze folders met lokaal nieuws op de lokale Retail 
activiteit, die toonde aan dat winkelen binnen een straal van 20 km werd gestimuleerd en dus een 
directe impact heeft. Liefst 89% van de Belgen zou dergelijke folders al eens lezen. Unizo roept 
overheden dan ook op om hun “strijd tegen huis -aan-huiscommunicatie te staken”.  

Gezien er in deze coalitie diverse mensen zetelen die in het verleden en heden prominente functies 
binnen UNIZO hebben, of gehad hebben, stellen wij ons de vraag of dit gegeven in nieuwe kijk op 
de beslissing betreffende de taks op de lokale krant Publi-Nieuws kan hebben? Wil de ware 
Willebroekse Unizo dan nu opstaan?  
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Onze vragen: 

1)     Zijn er sinds de laatste gemeenteraad geprekken geweest tussen Publi-Nieuws en het 
gemeentebestuur?  
2)     Blijft het bestuur in deze tijden van Corona bij haar beslissing om de taks te behouden zoals 
eerder beslist en legt men bijgevolg de terechte bezorgdheid van UNIZO tegenover onze lokale 

handelaars naast zich neer? 
3).    Tot slot willen wij het voorstel lanceren dat het bestuur samen met de mensen van Publi-Nieuws 
aan tafel gaat om een voorstel uit te werken inzake het voortbestaan van Publi-Nieuws.  
 
 
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) 
 
Takelen van voertuigen in de PZ MEWI 
 
Destijds is in bijzondere omstandigheden een concessie verleend voor het takelen van voertuigen 

voor het volledige grondgebied PZ MEWI. 

Eveneens is hier een belastingreglement aan gekoppeld, waar voor het jaar 2019 €2750 is 
ingekohierd zoals te lezen in het Collegeverslag van 24 april 2020. 
Welke administratieve kosten zijn hier aan gekoppeld? 
Hoeveel van de ingekohierde belasting wordt jaarlijks gerecupereerd en welke kosten zijn 
hier ook aan verbonden (kosten takelbedrijf e.d.?). 
Graag een kosten en baten overzicht vanuit gemeentelijk oogpunt. 
De getakelde voor zover die betaalt heeft het verschil met de vroegere toestand kunnen voelen. 

Hoeveel gratis takelingen zijn er in 2019 gebeurd. 
Moet er hier een bijdrage aan de PZ voor betaald worden? 
 
 
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) 

 

GAS-boetes 
 
Het Grondwettelijk Hof heeft een bom onder de GAS boetes gelegd en de wetgever nog wat tijd 
gegeven om de nodige aanpassingen te doen. 
De sanctionerend ambtenaar van Sint-Niklaas heeft daar in de Juristenkrant een artikel over 

geschreven en er op gewezen dat de werklast niet gaat verminderd worden. 
Hij vreest daarbij ook dat wie middelen heeft, makkelijker kan ontsnappen dan wie geen middelen 
heeft!  
Hoe zal men hier in de toekomst mee omgaan? 
 
 
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) 

 
Hulp in coronatijden? 
 

Welke concrete hulp is door het gemeentebestuur ondertussen geleverd aan de ondernemingen die 
te lijden hebben onder de coronacrisis? 

Voor de handelaars is er een tussenkomst die, wanneer we dit vergelijken met wat bijvoorbeeld 
Bornem doet, zeer miniem is, terwijl vele anderen - waaronder ook mensen met een verzorgend 
beroep (kinesisten, osteopaten, pedicure, schoonheidsspecialisten) en architecten ook 
noodgedwongen twee maand hun activiteit hebben moeten staken. Wat gebeurt er voor hen? En 
wat met het eigen personeel? 
Wordt er nog een bijzondere actie ondernomen voor restaurants en cafés? En wat met het 

verenigingsleven, dat hard getroffen wordt door de huidige crisis? Met andere woorden, hoever 
staat het gemeentebestuur met het in de media aangekondigde “reddingsplan/ondersteuningsplan” 
van 1 mio euro? En wanneer komt de aangekondigde Raadscommissie samen die dat plan mee kan 
bediscussiëren en vormgeven. 
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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) 

 
Fietsstraten, dan plots toch … 

 
Onze fractie heeft als eerste de fietsstraten op de agenda geplaatst. 
In het kader van de coronamaatregelen zijn deze plots ingevoerd. 
Is het de bedoeling dat deze (in de huidige vorm?) behouden blijven, vermits het een tijdelijk 
verkeersreglement is dat geldt tot het einde van dit kalenderjaar? 
Blijkbaar heeft men ook naar de raad geluisterd, zoals deze reeds herhaaldelijk naar voren 
gekomen is, om een signalisatieplan desbetreffend op te stellen. 

Er lijkt hier wel een dringende bijsturing nodig voor de veiligheid op sommige plaatsen, waar 
fietsers uit de tegenovergestelde richting een wagen zelfs niet kunnen kruisen en de 
veiligheidsafstand absoluut niet kan gerespecteerd worden. Op die stukken – bvb het eerste stuk 
van de August Van Landeghemstraat, komende van ’t Pleinje - dienen tegenliggers geweerd te 
worden en wanneer de rijbaan hersteld is, na de wegname van de paaltjes, kunnen fietsers uit 

tegenovergestelde richting opnieuw toegelaten worden. Is het bestuur zich hiervan bewust. In de 

Overwinningsstraat bestaat dit probleem al veel langer. 
Zoals reeds vorige raad aangekaart kunnen ook hier aan bijvoorbeeld de kruispunten 
verkeersborden B22 aangebracht worden of de verkeerslichten worden aangepast. 
En ten slotte: gaan de parkings in de August Van Landeghemstraat definitief verdwijnen?  
 
 
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) 

 
Wijziging van de verkeerscirculatie 
 
Eveneens in het kader van de coronamaatregelen is zonder enige vorm van inspraak een wijziging 
van de verkeerscirculatie doorgevoerd. Wat is daar de bedoeling van? In het kader van welk 

globaal mobiliteitsplan is dit tot stand gekomen? 

Wanneer gaat dit plan er ten andere komen? 
Dergelijke verregaande ingrepen vragen een zeer ruime consultatie. 
Het voorstel van een verkeerscommissie zoals deze in het verleden bestond is door ons reeds 
herhaaldelijk gedaan maar wordt steeds afgewimpeld. 
De bevolking is niet geraadpleegd en zelfs de Gemeenteraad wordt voorbijgegaan door het 

systeem van de volmachten. 
Gelet op het grote belang én een bijzondere mogelijk nuttige bijdrage van eenieder lijkt het 
aangewezen ruime consultaties te houden. 
 
 
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) 
 
Bladblazers nog steeds gebruikt …  
 
Nog redgelmatig zien we de tweetakt bladblazers in het straatbeeld opduiken. Vreemd, daar we 

weten dat studies aantonen dat 1 uur gebruik van dit type toestel evenredig is aan 1.700 km met 
de auto rijden. Daarenboven zijn deze toestellen bijzonder luidruchtig en produceren ze 

gemakkelijk 120 decibel aan lawaai, wat gelijk staat met een startend vliegtuig op 70 meter 
afstand. Geluiden van die aard kunnen trouwens je gehoor direct beschadigen. Daarenboven is het 
gebruik van de toestellen bijzonder nefast voor alles wat leeft onder de bladeren. 
Is het bestuur zinnens om deze milieuonvriendelijke toestellen op korte termijn te vervangen door 
geluidsarme elektrische exemplaren? Overweegt men niet om gevallen bladeren op die plaatsen 
waar ze geen hinder vormen gewoon te laten liggen? 
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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) 

 
Stavaza Website 

 
Tijdens de gemeenteraad van oktober vroeg ik wanneer de nieuwe website van de gemeente 
Willebroek beschikbaar ging zijn voor onze inwoners. De realisatie van de nieuwe website was toen 
gepland tegen eind maart. 
Kan u ons toelichten wanneer de website er nu echt komt? 
 
 

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) 
 
Binnenkort gele brooddozen in Willebroek? 

 

De gele brooddoos in de koelkast kan levens redden. Het is een project dat in Gent en Brugge al 
succesvol werd ingevoerd. 65-plussers en mensen met chronische medische problemen kunnen 
een gele brooddoos gebruiken om sneller correcte hulp te krijgen bij noodgevallen. De doos bevat 
medische info en komt in de koelkast terecht. Hulpverleners kunnen zo sneller weten wat een 
patiënt in nood nodig heeft. 
In de doos zit info over aandoeningen, allergieën & medicijnen. De eigenaar van zo’n gele doos, 
kan hulpverleners verwittigen door een blauwe sticker, die samen met de doos geleverd wordt, aan 

de binnenkant van de voordeur te plakken.  
In de doos zit ook een klein boekje waarin de eigenaar zijn gegevens kan invullen. Ze kunnen er 
contactgegevens in steken van mensen die in geval van nood verwittigd moeten worden. 
Daarnaast kan de eigenaar ook aandoeningen en allergieën in noteren. Een medicatieschema, dat 
bovendien altijd kan opgevraagd worden via de apotheker, kan eveneens toegevoegd worden en is 
ook handig bij ziekenhuisopname. De reden waarom gekozen wordt voor de koelkast is omdat 
iedereen een koelkast in huis heeft en het een herkenbare plaats is. Als er op die manier uniforme 

afspraken kunnen gemaakt worden met hulpverleners, kan er vermeden worden dat veel kostbare 

tijd verloren gaat bij een medische interventie. 
 
Onze vraag: 
Kan het bestuur zich vinden in ons voorstel en het project uitrollen in onze gemeente? 
 

 
 
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) 
 
Werkt de gemeente aan een droogteplan ? 

 
Samen konden we twee jaar geleden vaststellen dat we in onze contreien zoals in heel Europa last 
hadden van extreme droogte. Begin april al werd aangekondigd dat dit voorjaar alle voorgaande 
records betreffende watergebrek in de bodem wel eens zouden kunnen worden verbroken.  
 

We kunnen niet anders dan vermoeden dat dit in de toekomst een patroon wordt. Hebben we dan 
ook als lokale overheid niet de plicht in kaart te brengen welke risico’s extreme droogte met zich 

meebrengt? Zeker als gemeente met overstromingsgevaar moeten we opletten bij extreme 
regenval na een periode van extreme droogte. Dienen we niet te verbieden dat bemalingswater 
zomaar in de riool wordt geloosd? Maar we moeten ook denken aan de vele ouderen in 
woonzorgcentra en sociale woningen indien zich een drinkwatertekort voordoet. Daarnaast kan op 
de gemeentelijke informatieborden en de website al worden opgeroepen zuinig om te springen met 
drinkwater. Maar volgens ons moeten we ook behoedzaam omspringen met waterhoudende 

gronden en verhinderen dat ze verder worden droog gelegd en gebetonneerd. Om maar enkele 
zaken te noemen.  
 
Onze vragen: 
1. Bracht onze gemeente de risico’s met betrekking tot extreme droogte al in kaart?  
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2. Dringt zich niet een gemeentelijk droogte- of waterbeheersplan op? Hoe zal dit worden 

aangepakt? Indien neen: waarom niet?  
 
 
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) 

 
Motie toetreding statiegeldalliantie 
 
Groen Willebroek stelde al twee jaar na elkaar tijdens de gemeenteraad van mei voor om onze 
gemeente tot de Statiegeldalliantie te laten toetreden. De ingediende motie werd een eerste maal 

niet aangenomen omdat de meerderheid hieromtrent verdeeld was (gelijk aantal voor en tegen). 
Vorig jaar verklaarde de voorzitter van de gemeenteraad de motie eigenaardig genoeg 
onontvankelijk.   
 
De belangrijkste principes van de Statiegeldalliantie zijn in de motie opgenomen.  

 

Ondertussen zijn ruim honderd gemeenten en steden (61%) tot deze alliantie toegetreden, 
waaronder ook de gemeenten Puurs, Boom, Kapelle-op-den-Bos en de stad Mechelen. In Nederland 
zal het statiegeld op alle plastic flessen op 1 juli 2021 ingaan. Uit een studie die de Nederlandse 
regering bestelde, bleek dat in de landen waar statiegeld is ingevoerd, het aantal blikjes en plastic 
flessen in het zwerfvuil met 70 tot 90 procent daalt.  
 
Volgens Groen-Willebroek is het straks zo dat zowat elke Vlaamse gemeente mee druk zet via de 

Statiegeldalliantie, behalve Willebroek, en dat moeten we verhinderen. Daarom vragen wij de 
gemeenteraad nogmaals bijgevoegde motie goed te keuren.  
 
Onze vraag: 
1.Is de gemeenteraad bereid de motie goed te keuren en dus gunstig te stemmen over de 
toetreding van onze gemeente tot de Statiegeldalliantie? 
 

 

Motie tot toetreding tot de Statiegeldalliantie 
Overwegende dat: 

 Petflessen en blikjes een groot deel van het zwerfafval vormen. 

 Zwerfafval een probleem is voor mens, dier en milieu. 

 Oirschot als monument in het groen, belang hecht aan een schoon milieu. 

 Onderzoek aangeeft dat statiegeld op blikjes en petflessen substantieel zal bijdragen aan 
het verminderen van de plasticsoep en zwerfafval. 

 Er een statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org) is opgericht waarin organisaties 
uit België en Nederland (consumenten- en milieuorganisatie, vakbonden, bedrijven 
burgerinitiatieven, gemeentes) de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld. Via 
deze organisatie vragen zij hun regering statiegeld in te voeren op alle petflessen en 
blikjes. 

 Er reeds meer dan 100 Vlaamse gemeenten zijn die zich bij deze alliantie hebben 
aangesloten. 

 Met het recyclen van petflessen en blik de grote ambities op gebied van een circulaire 
economie dichterbij worden gebracht en minder CO2 wordt uitgestoten door minder 

verbranding. 

 Dat in landen (Duitsland, Denemarken, Noorwegen) waar dit systeem is ingevoerd het 
zwerfafval aanzienlijk is verminderd. 

 Vermindering van zwerfafval leidt tot minder kosten voor de gemeente voor opruimen. 
 

 
Voorstel van beslissing: 

De gemeenteraad van Willebroek bijeen op dinsdag 26 mei 2020 keurt de motie aangaande 
toetreding tot de Statiegeldalliantie goed en draagt de raad college op namens de gemeente 
Willebroek steun uit te spreken voor de statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten. 
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Leven en reizen 

Burgerteam 

25. PONTES - Gewone algemene vergadering 10 juni 2020 - schriftelijke 

procedure 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Jeroen De Jonghe, N-VA fractie, en 
de heer Gert Boey, CD&V fractie, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal 
bestuur. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Feiten en context 

Wij ontvingen per mail een brief van 29 april 2020 van PONTES (voorheen de Intercommunale 

Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen) waarbij het gemeentebestuur van 
Willebroek wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering van 10 juni 2020 om 19 uur in het 
crematorium van Antwerpen-Wilrijk, Jules Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk. 

Deze uitnodiging is verstuurd onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen van het 
coronavirus en de mogelijke effecten ervan op deze algemene vergadering.  

 

Juridische grond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, §2,5° en 195; 
 
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder op 
de artikelen 39, 44, 46, 47 en 48; 
 

Het besluit van de gemeente Willebroek van 24 april 2001 houdende de toetreding van de 
gemeente Willebroek tot de intergemeentelijke vereniging PONTES; 
 

Het besluit van de gemeenteraad van januari 2019, waarin de heer Ronny Somers als 
vertegenwoordiger van de gemeente werd aangeduid en mevrouw Carine Praet als zijn 
plaatsvervanger. 
 

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 2020.  
 
De agenda van deze vergadering is als volgt: 

1. Algemene vergadering: verslag 18 december 2019 – goedkeuring 
2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2019 – goedkeuring 
3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2019 – 

aktename 
4. Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2019 – goedkeuring 
5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor – commissaris – 

goedkeuring 
6. Varia en rondvraag 

 

Rekening houdend met de nationale maatregelen uitgevaardigd ter bestrijding van de 

verspreiding van het coronavirus heeft PONTES beslist om de algemene vergadering te houden 
via een schriftelijke procedure. Deze schriftelijk procedure is gebaseerd op de mogelijkheden 
van het K.B. nr. 4 van 9 april 2020, zoals verlengd bij Koninklijk Besluit van 28 april 2020 en de 
modaliteiten bepaald vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

N.V.T. 
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Besluit: 

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

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

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad beslist :  

 
Artikel 1: akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van PONTES op 10 juni 
2020 
 
De agenda van deze vergadering is als volgt: 

1. Algemene vergadering: verslag 18 december 2019 – goedkeuring 
2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2019 – goedkeuring 

3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2019 – 
aktename 

4. Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2019 – goedkeuring 
5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor – commissaris – 

goedkeuring 
6. Varia en rondvraag 

 

De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de gemeente 
wordt opgedragen om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad 
inzake onderhavige aangelegenheid. 
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging 
PONTES, gevestigd aan de Jules Moretuslei 2 te 2610 Antwerpen-Wilrijk. 
 

Artikel 2: De heer Ronny Somers wordt als vertegenwoordiger van de gemeente aangeduid. 

 
 

 

 

 

 

Dirk Blommaert   Eddy Moens 

Algemeen Directeur   Voorzitter 

 

 

 

 


